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মভোৌষব | ৃ বরাতে 

ল্লিশ9দল হ্যম্বজ্বঞাম্ণি-_০লম্ল ৩০২ ভ্জাক্ষা 

উতর কাশার আনল্ধণ, বশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদ।নে পৃ নাক্রায় বগাশাস্ধ প্রস্তুত কফ, কাসি, 
সন্দি, বন্দণ, শ্য়বোগ, জদরোগ প্রতি রোগের মহৌষপ | সন্দপ্রকার দ্ুক্দলতানাশক অতিশর পুষ্টিকর 
লুহীবধ ন। থাড লিশেন | 

9ভ্শ্ন জীম্বম্ব-_০হলন্ল ৯৩৩৯ জানা 
হত “মননে পাকদৌন্নল।, রক্রুভানতা, অপরদোষ, প্রমেহ ৪ পর্বজভগ্গ সম্পূর্ণৰপে সারিয়া যার । অপরিসীম 

আননাবায়ক রস(রন । 
জআন্ললান্বাহ্ হ্যা 

প্রদর, বাপক প্রভাতি জরাধুদাষ ৪ থাবতীয় ছুরারোগ) আ্রীরোগের মুহৌষধ | ১৬ মাত্রা ২২ টাকা 
৫০ মাজা ৫. টাকা । 

বিজ্ঞাপিত “কান দ্রব। ক্রয়কালান “শ্নঞ্” এর নাম উল্লেখ করিয়া বাপ্িত করিবেন । 



০০০পততস্ঞান্ব নিস্সমান্বলী 
( প্রাহুক্ষহানেল্ল ও্রাতি 8 

১। “পথ”এর বাধিক মূল্য সডাক ৬২ ভিঃ পিঃ খরচ স্বতন্ত্র, প্রতি সংখ্যা 
॥০ আন! । | 

২। বৈশাখ মাস হইতে নববর্ষ আরস্ত হইল । ঘিনিযে মাসেই গ্রাহক 
হউন ন| কেন, তাহাকে বৎসরের প্রথম সংখ্যা হইতে লইতে হয়। পৰ্রিক! 
প্রতি মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইবে | 

শ্বিওভাঞ্পল্লেল্ল হান্ল ৪ 
এক সংখ্যাব ম।'াসিক বাৎসবিক 

পূর্ণ পৃষ্ঠ! ৪০২. ২২০২. ৪০০৯. 

আদ্ধ পৃষ্ঠা ২২২. ১২০২ ২২০৭ 

[সিকি পষ্ঠ ১১২ ৬৪২ ১২*২ 

্তেশশী ভ্রন্থ্য প্রসারকল্পে নিন্নলিখিত ল্লিস্পেস্ন ভার নির্দিষ্ট হইল £ 
এক সংখ্য মাণ্াসিক বাৎসবিক 

পূর্ণ পৃষ্ঠ ২০২ ১১০২ ৯০০২ 

অদ্ধ পৃষ্ঠা ১১২ ৬০. ১১২২ 

সিকি পৃষ্ঠ! ৬ ৩২২ ৩০২. 

'আববণ পৃষ্ঠা নর্থ ৪০২ ২য় ৩০২ ৩য় ১৫৬ 

“পথ”এ প্রকাশের জন্য নৃতন বিজ্ঞাপন ৫ই তারিখের মধ্যে জানাইতে | 
হইবে, পুরাতন বিজ্ঞাপন বন্ধ করিতে হইলে ১লা তারিখের মধ্যে জানান চাই । 

ঞ্রন্নন্ধ হলেম্রক্ষগগতেন্স ও্রন্তি ৪-- 

“পথ”এ প্রবন্ধ প্রকাশ করার ভার সম্পাদকমণ্ডলীর উপর। সঙ্গে ডাক | 
টিকিট দেওয়া না ভইলে অমনোনাত (কান প্রবন্ধ ফেরত ব। কোন পত্রের উত্তর 

দণ্য়। ভয় না। 

স্ন্টিিচ্পলন্ক “এ+ 
১৮এ, মহ|রাণী হেমস্ত কুমারী ্টাট, 

শ্যামবাজার, কলিকাতা 



মারার এর, বারাটা রাতারাতি বাহার ররর 

পু - 
ুত্ভ জগ্গাতভে আ্ভুগান্ল্ 

ছাদে ও দেওয়ালে লাগাইবার জন্য « এস বেসউস, পলেন্তায়া” সম্পূর্ণূপে ভাবতীয় উপাদ[নে, ভারতীয় | 
অর্থে ও ভারতীয় শ্রমিকদ্ব।বা প্রস্তুত । 

চি 

«এ, পি, সি, কোট” 
দেওয়ালে লাগাইবার জন্য এন্বেস্টস. হইতে প্রস্তুত 

পলেস্তারা, ইহ! ঘরের ভিতরেব ও বাহিরের দেওয়ালে 

ল৷গইলে 'মব কখনও প্লোণা” লাগিবে না, যে 

দেওয়ালে লোণ। লাগিয়াছে তাহার উপর লাগাইলেও 

লোণ[ব চিহ্ৃনও থাকিবে না--এবং লোণ! একেবারে 

বন্ধ হইয়া যাইবে, দেখিতে অতি স্রন্দর__শ্বেত 

«এ, পি, সি, ফৌোণ” 
ছাদে লাগাইবার জন্তঠ এসবেস্টস্ হইতে প্রীস্তত 
পলেস্তারা, ইহার ব্যব্ভাবে ছাদেব জলপড়া বন্ধ হষ্টবে 

গ্রীষ্মকালে ছাদে উত্তাপ ঘবের ভিতর 

একেবাবে আসিবে না। 

ছাদ যে রকম ফাট| হউক ন! কেন ইহার 

ব্যব।রে একেবারে নৃতন অপেক্ষা মজবুত হইবে 

এবং 

প্রস্তবেব মত হইবে, ইচ্ছা! মত রং করাও চলিবে। | এবং কাধ্যে ৪ দেখিতে প্রস্তবের মত ভইবে, 

অথচ ফাটিবে ল!। 

উপরোত্ত ছুই প্রকাৰ পলেস্তারা ব্যবভাবে খতুভেদে বাহিরের উত্তাপ 9 শৈতা ঘবেধ ভিতব অনুভূত 
ভবে না, কাবণ তা এস্বেস্টস্ ভইতে পত্তত। 

'এই পলেস্ত|বা বনুস্টানে ব্যবহৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে উল্লেখযোগা £- 

সরকারী সাধাবণ কাধ্য বিভাগ ( 1১৬৮.1) ), পিলাতী হোল, £ চটকল, 

একৃলিকিউটিভ্ উঞ্জিনীয়।বেব বাট ও কলিকাতার পা্রী (1,0৭1 13151101)৯ 

যোগা, 
আন্ুসন্ধান ককন *-টোলিফোঁন নং ২৭৯৭ কলিক।তা 

টেলিঞা|ফিক ঠিকানা" 11011)1)101)06৮ 0%10061%, 

সবকারী 
|)811৮4, ) 1বাশষ উল্লেখ- 

বেল য়ে 

॥ 

প্রস্তুতকারক 

দি এম্বেম্টম্ প্রোডাকুম্ কোং 
৮৪ এ) ক্লাইভ, দ্ীট 

হকুবিনক্ষান্ডা 

বিজ্ঞাপিত কোন দ্রব্য ক্রয়কালীন “ঞ্শঞ্রা "এর নাম উল্লেখ করিয়। বাধিত করিবেন । 



শনন্ষভল ওশ্রক্ষান্ত্র ট্বভভান্নিক্ক জ্যভ্তত্রািক 
ও 

রাসায়নিক দ্রব্যাদির জন্য আপনার ূ 
অর্ডার প্রার্থনা করি 

আমাদের নিকট সর্বাপেক্ষা অধিক মজ্ভুত মাল আছে। 

সায়াণ্টিফিক সাপ্লাই (বেঙ্গল) কোৎ | 
২৯ ও ৩০ নং কলেজ প্রীট মার্কেট, 

কলিকাতা । 
( নুতন নম্বব_-11107: ৮ ২২6. 7 &০:)4 0011956 ৯076০৮ 115006৮ ) ]ন 1199) 

(ফান নং-_বড়বাজাব ৫২৪ । 

টেলিগ্রামেব ঠিক না--410165% 0008100015২. 

ন্কুভিলল্কাত্ভ ন্নিভভান্ন হল্িল্ত 

( ০9101115 ১০1০1109 6৮০0116%6 ) 

কার্ধণালয়_-২৮এ, মহারাণী হেমন্তকুমারী শ্রী, 
স্্যান্বন্লাজাশ্ল, ক্ুভিলল্াভ্ডা ? 

বাংলা ভাষায় উচ্চাঙ্গের কাধ্যকরা বিজ্ঞানের জ্ঞানদান করা হউবে। 

বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ের $. ১০. এবং 17. ১৫ র তুল্য ও তদপেক্ষ। কাধ্যকরা 

শিক্ষা ও সনন্দ প্রদান করা হইবে | 

বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের নৃতন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দেশকে সজীব ও সচল 

করিয়া দিবে । 

বিশেষ বিবরণের জন্য কম্মসচিবকে পত্র লিখুন । 

বিজ্ঞাপিত কোন দ্রব। বয়কালীন “গশএ্থা এর নাম উল্লেখ করিযা বাধিত করিবেন । 



গর জজ রিভার ডা 

টি ৃ শানীরিক ও মানসিক সর্বববিধ 
র্ 

দুর্বলতায় আশ্চর্য ফলদায়ক 

% অশ্বান ৯ 
সুবিখ্যাত ও সুপরীক্ষিত টনিক 

০০্ক্র্তন হ্েহ্াল্ত্যাতল ও 

হ্লাম্ক্ণচিনিউক্তিজ্যাভল ও্পান্ষ ভন» ভিনঃ 

কলিকাতা । 

লন্বস্প ও গাজা ১ 

মহাত্বু। গান্ীর বাণী 

আমাদের [বশাল ভারত, প্রকৃতিদেবার সর্ববাশীর্ববাদমিত। 

আধ্যভূমি। আমরা আধ্য সন্তান । আধ্যের কি মাতৃভমিতে প্রস্তুত 

পবিত্র সামগ্রী ছাড়িয। শন্য কিছ ব্যবহার করিতে পারে” 

রা, | 

| টে 
রর পৃষ্পনির্ধ্যাস ও প্রসাধন দ্রব্য প্রস্ততকার ক, 

| ুভিলল্কাত্ভা 

4 রহ কব রর ০ 

শিলা + শন শত তি ০ বইতে এ এটি ৬ এ এতাকি € উতর 4 তত ১৬ পাস ইীপ আউট তপন তি ৮ বু এত ০ সুত2 

সি প্র 
ও নে ই 

৮৮ 

€ 8, 
₹ ০ 

মর সি ক চর 

চা এ বা চস 

28:88 চা 13: : 

এ টিপি এ এড ০ বটি ৬০ কপি সপ এসি ৬ 

১০৪০8১81889 856 52515: 958:518016488:878758 888 

বিজ্ঞাপিত কান ছূব্য ক্ষকালান শহর £ব নাম উল্লেথ বায বাধি* করিবেন । 
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জ্বরকেশরী অশোক: রসায়ন | আমলকী রসায়ন 
সর্ববিধ ম্যালেরিয। জর, পরী ( শিশি ১।০ টাকা ) ( প্রতি শিশি রং টাকা 

ও যক়তের (রাগ, রক্তহীনতা, নী ভরল্ততন্যা্। দত অঙ্, অজীর্ণ, অগ্নিমান্দয বা 
শাগ।  অধিমালী।  উত্গাদি ( শিশি ১২ টাকা) ডিন্পেপ সিয়াতে অব্যর্থ । লিভার, ঘারোগ) করিতে অবা্থ ! বাবতীয় স্ত্রীরোগে অব্যর্থ, খত যককৎরোগ ও আায়বিক দৌর্ববলা- 
(প্র তি শিশি ৯২ টাকা ) |. সম্বন্ধীয় ও স্ৃতিক। রোগনাশক । নাশক । 

আয়ুর্বেধোক উপাদানে নির্দোষকপে প্রস্থ ত।  পঞ্জ লিখিলে বিনামূল্যে বাবস্কাপন্্ 9 ক্যাটালগ প্রেরিত হয়। 

| ফোন নং বি, বি, ৪১১] 

হেতেল্গী লিনজেক্েন্ শেভ 
গুশভিভ্জান্ন 

২০৬নং কর্ণওয়ালিস ফীট, কলিকাতা । 
বিজ্ঞাপিত (কান দ্রবা ক্রযকালীন “ঞ্পশঞা"এর নাম উল্লেখ করিয়ী বাধিত করিবেন | 







0191 

শ্রীযুক্ত দক্ষিণাপঞ্জন শিত্রমজমদার, বাণারঞ্চন 

পু 

শীযুক্ত| গিরিবাল। সির-মজ্মদ।র 

শুন্ব না” আমাদের ছা” 

“শোন। হবে না” “আম্র। পাল। 'দব" 

“কিছুতেই নয়” “আম্র। খামাদের পথ “দাখে নেব 

“কথ খনো নয়" “88 ১1750 ১171৭1 ০,০০ 1)6,)91)" 

“দি জীবনও যায়” “সমানে সমান" 

“এবার আমাদের অভিযান” : “এক গা পিছু নর? 



০ স্ঞ্থ 

“তারা মানুষ, আমরা ও” 

“নিশ্চয়” 

“কেন আমর। ছোট হয়ে থাকৃব ?” 
"৯০৮ 10): 21))7010010- 

নি তি) 11018 ” 

“কেন অধীন হব” 

“কেন হব ?”" 

“কিসে আমরা ছোট ?” 

“কোন্ কথাতে ?” 

“তাদের শান্ত কি আমাদের শান্ত ? 

+4৯10000) 4৮ 10156” 

“1১011091161 ” 

148 1)0)001 01 ৯18৮6৭15 

41111015110665-- ১০৮ 

“ভাদের এাস্ব তদের গড়? 

“চিরকাল ধরে' " 

“কেবল তাদের মনোমত কারে? 

“শুধু তাদের ভবিধের জন্য" 

“অবিচার” 

“নিতান্ত অন্যায়” 

“বিসধৃশ" 

16610810015 8 61000101001 110) টিন? 

“নব উঁ নীয়ে দিতে হাবে" 

“তা। হালে যদি দেনার পরিশোধ” 

“অনাদি যুগের দেনা” 

“পাহাডের মত জমেছে" 

“মাষকে অধম করে রেখেছে" 

“পৃথিবীর অদ্ধেক মান্্রষকে চেপে রেখেছে, পঙ্গু 

কারা,১১.১. & 

“এবং সে মাগষেই "” 

“পৃথিবীর সব দেশে ।” 

ঘোর লঙ্ভী। 1; 

[ ২য় বধ, ১ম খও 

“1381071011৯, 1111]102,10]1)” 

“(71)1)01১৮ 

“ভাব তেও নিদারুণ” 

“মনুযাত্ব এ বেদন। আর বইতে পারে না” 

“বইবে না কথ খনো। 1” 

“সব দেশেই আজ নারী মাগা তুলেছে” 
“90106 1079 (1০) 11৮0 1” 

“আমাদের অন্তরতম অভিনন্দন ৷” 

“বিজয় পতাকা দ্রুত অগ্রসর হ'ক 1” 

“তিলেছে, যেখানে বেখানে নারা আছে, সবখানেই 

মাথা তুলবে! 

“অবধারিত” 

“অত্যাচারে, অবেলায়” 

"“বলো-_পীড়নে, অচ্ছিলো” 

“অসামে) 

“কিন্ত এই জাগরণ হমঙ্গল” 

“আমর। কি অসহায় 1” 

“ত্বারী অবলা নাম একে দিয়েছে 

£ [1160 

“কি ঘুণ্য) 1” 

“মামাদের নিজেদের জন্য ছুঃখ হয় ।? 

“কিন্ত ছুঃখের অবসান হয়ে আস্ছে” 

"মরে যেতে ইচ্ছে হয়” 

“আর সইব না” 

“সওয়। অপমান 

“চরম দুর্দিশ1” 

“আর নয়" 

“প্রান্তে এসে 0৭6 ঘুরেছে শেষ আঘাত খেয়ে” 

“বুঝতে পেরেছে এবার !” 

“1651005৮001 6017)” 

“আমাদের দিন এসেছে" 

“পৃথিবী এগ্রচ্ছে, সতা সত্য” 

9৭ 





০ 

“[9118001+65 0901:96” 

“৪৯, আমরা প্রকৃতির সন্তান” 

“জলে উঠুক মনের আগ্তন ” 

“উঠুক .....কর্তব্যে” 

“আর নিভবে না” 

“ধ্বংস করৃবে তাদের নিষম" 

"তাদের শিকল" 

“পুড়ে ছাই করুবে" 

“মুক্তির পথে" 

“তার। বালে" 

1১178৮1006 10101161)) 15 

“এ 010561)50 

'অন।বশ্যক" 

'আর শুনে দরকার নেহ'" 

তারা বলেছ থে 

1400]) 10161). 1)151)1)]10)3) 

“কি হবে ৪ দিয়ে? 

“কাণট। তো আমাদেখ? মাপ কর আমর। আর 

শ্ুন্তে হচ্ছে কিনে ।" 

তারা তে। সবহ বলে! 

"তাদের মুখের অমুতে মামাদের তুলে রেখেছে 

মাথায়! 

“স্তেক ।" 
“1110 1১111156001 01011111101 

“তাদের শ্লোক আর কীব্ায ও আমরা আর পড়ব 

না। 

“আমাদের রাজো ও কাবোর ঠাহ আর নেই ।" 

“ও রকম 1,11)7) আমরা আর চাইনে" 

“আমর। জীবন চাই” 

11071, 1৯0607 09৮15 

“কাজের জীবন” 

“সত্য জীবন" 

স্নহ [ ২য় বধ, ১ম খণ্ড 

“থাটি এব₹--” 

“স্থুমহিম" | 

“জ্ঞানের দিক দিয়ে, সম্পদের দিক দিয়ে, শান্তির 

দিক দিয়ে ।” 

“কম্মে এবং ধশ্মে 

“স্বাস্ত্যে এবং শক্তিতে” 

“এবং 'অনধীনতায়” 

47811167168], 07101)৮ 

“80৯, মন্ুয্যতে" 

“রাতিশত তৌলে জন করী” 

তার। বল্ছে পে কথাই " 

41716851194) 0101)16 2 ৮ 

“আর বিরক্ত করে। ন।।" 

“কিন্ত সে কথার (ম্রাতট। তো জগতের উপর দিয়ে 

১ল্বেঠ-- 

'কোন্_ 7” 

সেই জীবনের কগ।” 
41020001011 

'চুলোয় বাক” 

40100৯011 

“পাষ দিয়ে দরকার নেই , শুনো না।” 

“তাদের দেওয়৷ জীবন তাদের থাক্।" 
+1120)6৮ (1)61)) 1? 

“তার। বল্ছে যে জীবন সবারই- -" 

15117, 

1105৮ না] .১১1 ১২0 

“সজ্ঞানে ৪ সমূল্য ?” 

“কথাটার দিকেও? জীবনটার দিকে ও ?” 

“কিসে ?” 

“বল্ছে, তারই এশ্বধ্যে ।” 

111081) 1 

ঞ [318,৬০9 1? 



৩র সংখ্যা-_আধা, ১৩৩৮ ] 

"কি রকম ।” 

“পৃথিবীর সব দেশ কি যুক্তি করেছি, ?”*" 
“কিসের ?” 

“অধীন কবে রাখ তে ?” 

পর্সেই তো! সভ্যতার পাপ” 

“সভ্যতার ?” 

90901 ০901401 

না” 

“কেন 7” 

“অনেক অসভ্য পাহাডাঁ জাতিদ্ধের মধ্যেও এর 

বিপরীত" 

“জান্তেম” 
“আমবা খুব জান্তিম” 

1) 0০6০1) 100৮ 9 

“এমন কি, খাসিয়াদের মধ্যেও” 

“বাম্মিজদের* কতকটা।' 

£/৯1)0] 01) 2 11901 5 

“আরো অনেক জায়গাষ আছে, আঁক্কাতে এব, 

আরো কণ্টা দ্বীপে” 

“০০১ ৪] ০১৪) 

“তাদের চাইতেও সভ্যের। অধম ?” 

“আমর! ওদের চাইতেও হীন?” 
“ও জীবন ন| রাখাই ভাল ।” 

“আমরা বরং জহরব্রত কর্ব ।” 

“ছি, ছি, ওট।ও অধীনতা” 

00870971015 » 81088 &০ 0৯০ 

“তুল হয়েছে, 

“উচিত, মাপ চাওয়া” 

“এক লক্ষ বা? 

“প্রতিজ্ঞ! কর, জীবন নাশ করা হবে না” 

“বিফল করা হবে না” 

৮৭০921৯৯০০৯ ?, 

1001)0 (1) £101)6. 

“প্রতিজ্ঞ। কর)” 

“তাগা যা বলেছে? 

“এবং যা বল্বে ” 

“যেখানেই তা অগ্ঠয্য, আমাদেপ্ ন্যায্য আইনমত 

আমর সবার বিপ গীত কর্ব**** 

“সমাজের ভূল অ।মগা সংশোধন কে নেব” 

4,510] 0111 11016 51411 1)9 11116] 10 

'আমাদেৰ আহন আমর। গড়্ব” 

“আমাদের ঘরের ধাপ আমর। জ।পৃব...” 

“আবার। 
টিভি, 

5 1).115 0106 1) 2661 777 

"দাপ! ছি ছি।' 

“8 11%1---11)611 

“ওটা ও অধানও৩) 

1091) 1 ৮৮৮ 1070 36৮ 

“ন। না, দাপ নয়” 

চক (1791)1১:. ৮%০? 

“খাপ অবানতা? 

“বাপ নয়, গুলেক্টিক ল।ভট” 

011) 1)06 1) 1191) ১ 

“প্লাত্রিও আর আপা চাহি ন।" 

সন্ধ্যাও নয়' 

“010 ৪8৮1) 1))1৯15 

“অন্ধপণাপ্পের লন £ আব নয” 

“প্রাপ্ত স্থ্য)' 

“কিন্ত বখন তাঞা বল্বে-_" 

“আবাগ কি ?? 

“কেবলি শৃয্যই থ।কৃবে, চন্ নয়?” 

“না ই ব। থাকল ।” 

“অমন (০14 একটা সামগ্রী 1” 

“তাদের কাব্যের -বিনিদামেক "97৩ ৮ 



হ59০ 

“ওটার অস্তিত্ব না থাকলে ক্ষতি কি বিশেষ ?” 
“মরূদেশের মত ?” 

“হলই বা।” 

“সেখানেই 5 আধ্যদের আদিস্কান ছিল” 

“লোকমান্তের প্রমাণের পর এট শিক্ষিত ৬০)]1এ 

শ্রদ্ধায় গ্রহ" 

“একশ' বার, কে না মান্বে ?” 

“আর ঠিক সেই যুগে অধিকারে নরনারী সমান 

ছিল ।” 

“কিন্ত শুনেছি সেথানে ছ'মাম রাত্রি আর ছ'মাস 

দিন ।” 

“ছ'মাসও আর রাত্রি হবে না)” 

“ছ'মাস ? বারো ঘণ্টাও নয় ।” 

“বদি সমস্ত দিনহ হয়, দোম কি ?” 

“0016 1064, 

* 11021 1108) 

“তারা বল্্ছে, তা'হলে শেষে পৃথিবীতে আর বসন্থ 

আস্বে না, শীত আস্বে না, শরৎ হেমন্ত বর্ধা আর 

হবে ন --" 

“না--আ-ন্থ-" 

“দাড়া 3 
আচ্ছা,**"* দিনটা মেঘলা মেঘ ল। হবে ধর” 

৭২8৭৭ 6১১ 1111১ 11.1” 

“তারা বলছে তা'হলে ছায়া চাই ?--এবং জলও 

চাই? 

“না, না, তা রাখা হবে না" 

“তা৷ হলে সাগর ক্রমে শুকিয়ে যাবে 

“ভাব্ছি--" 

"কেবল থাকৃবে মাটি” 

"ভেবে দেখ ছি--" 

“মাটির অনন্ত মরুভূমি_-” 

“থাম” 

স্শঞথ | ২য় বন, ১, থগ 

“এই স।গরমেখলা শশ্শ্তামল। ধরণী হবে” 

“আমরা বিজ্ঞানের সহায়তা নেব ।” 

হি, ই আমরা মৃতন জগহ গড়ব" 
“1১217511250 % 1৮৮ ৮0110” 

“সে জগতে কি থাকৃবে ?” 

“কেন, মামর। থাকব আর আমাদের বিধানমত 
ব। কিছু তাই থাকৃবে” 

“ভাতের কাপড়ের জায়গায় মিলের কাপড যেমন 

দড়িয়েছিল ?” 

“কি রকম?” 

“সানার তাল এসে আনন্দের জারগাখাশি কেড়ে 

এনবে” 

“মানে ?" 

“এ ভ, ওদের এ ধনের নত-_একটাই জিনিষ 

শুধু তার সা্রাজ্য গড়ে জাবনের আর সবের উপর 
শিকড় ছড়াবে ।” 

“সেকি?” 

সেখানে আস্বে মান” 

“সেই ত দরকার ।” 

11019 1 1176 675 0011) ৮৮৪ ৮2৮1)1,১? 

**১৬1)0] ৬৮০ ৮111 102৮6 11.7 

“সে জগতে থাকবে কেবল নর ত। হলে? 

“কেন ?+ 

"ওর জন্তে ঘুরবার জীব হচ্ছে ওরা”; 
5816 01065 16 17192) 0 

“নর বাইরের জগতের জীবন্ত যশঃ, তার জন্তে 

সে তার আর সব লুটিয়ে নিজের কীত্তিকে তৈরি 

কর্ছে.**...তার প্রাণ দিয়ে ছেনে' 

“আচ্ছা, আচ্ছা? 

“(বশ ত 

“জগতের জীবনযুদ্ধে সে প্রতি সেকেণ্ডে ভেঙে 

পড়ছে, কিন্তু আবার দে গড়ে" উঠুছে” 



৩য় সংখ্যা আষাঢ়, ১৩৩৮ ] 

“যুদ্ধ কি শুধু তারাই করুবে-_" 
“রাখ, ধরে ঠনলেম |? 

“এই জন্তে, 'ঘ, সে মানের ভিখারী লে” 
11090781006, [0167881) 

“শ0150765; 11০।095) বীরেরা, কবীরা 8 1১০1 

09176, গৃহীর 9 1১91" 091).1? 

“আচ্ছা, ধরে নিলেম |? 

“এটুকুই তার সর্ধন্ব সম্পদ্" 

“জগতের সব সম্পদূই সকলের সমান হওয়া চপ” 

“আমরাও জাবনযুদ্ধে এ রকম খাট্ব, মান নেন ।” 

“আমাদেরও সন্মান হবে 

00116 80, ...০০০1816]6 0017 2) 95 

০1$1161 11) 1700 16 10000101700, 

“ভবে |? 

“কি হবে?” 

“সম্মানের জন্য খাটুলে সন্মান হবেই ” 

“তা হলে ?” 

“কিন্তু সম্মান দেবার কে-ই ব। থাকৃনে £” 

“তারা, আমর । 

সুর্য থাকবে, কিন্তু পৃথিবী না থাব ল যেমন হয় 

তেমন হবে।' 

“ধীরে বল” 

“অশ্রু না থাক্লে কান্নার যেটুকু মূল। হয়, দহর 

যদ্দি রক্ত না গাকে, তবে যতটা |” 

“কি রকম 1” 

“সে মান প্রাণহীন, শুষ্ক মান ।' 

“কেন ?” 

“তখন বিরে ধ হবে ছুয়ের মধ) মান নিয়ে 
“তথন যুদ্ধ করব 1? 

“যুদ্ধের 31)1116 আমাদের 01061] নেই বদল, 

তারা আঙগাদের জন্তে যুদ্ধ করছে ? 
6৫11 1017)111801016 1 

চলুন ২৪৪৯ 

£1)0510711)]161056010- 

“পাথর শক্ত, জল তরল, পশু গঞ্জে, পাখী গায়, 

সবার মধ্যেই সব জিনিষ সমান নয়__” 

“বরফ হয়ে শক্ত হতে পারে, সব পাখা গান গায় 

“কিন্তু পিপাসা বরণ করুতে গল্তে হবে, পাখী 
উডলেই তার পাখাতে হাওয়। স্থর তুল্বে--” 

“কিন্ত আমরা সব সমান করব |” 

£“অন্।য্য মান ওদের আমর। দেব না । 

£১171:6]) .. 

“মান না পেলে তাঁরা সব সন্তযাসা হয়ে পালাবে |” 
£৮11101) 0100 ৬+০৮]] 11] 1)0 011145 

“না, না, ৯1%)০৪৫ যুগে যুদ্ধ থাকৃবে না, বিরোধও 

থাকৃবে না, উভয় উভয়কে 1১986617115 মান 

সমান ভাগ করে দব।? 

“সই বেটে নে %। মান, প্রাণের চেয়ে বড় হয়ে 

বাবে” 

“4 |1:) 1" 

“মানের জঙ্থ প্রাণ সকলেই দিয়ে থাকে 1” 

“সেট। ত হল দাম দ্রেণরা ” 

“আর %” 

“এ প্রাণ অমূল্য 

“মহামূল্য মানের চঈতে9 7? 

44১])3010 11? 

“কন মান, 761) 1৭ 1000 (91711 ])00])611 55) 

€ হি 

10 % 

“সাগর কিছু চান না, কিন্তু তাকে সব্বন্থ দিয়ে 
বন্মে করছেন? 

“কাকে? 
“মাটা.ক” 

৫1 -এ$ 

তা" ত 

“তার রসে বালুকণা থেকে পাাণ, শ্বে, হরি, 
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সবুজ, কালো, পিঙ্গল, সব-__” 
ছা 

“কবে, মা, মানের কাঙ্গালিনী ?” 

পার, ঝুন্, টুন্ ঠন্, টুন্ খস্, টু ঈ 

“পৃথিবীর তিন ভাগ জলের ত্যাগে এক ভাগ 

স্কলের রক্ষে হচ্ছে, নারীর অসীম স্বার্থের তাগে 

জগতে নর সজীব রয়েছে? 
নউ 0 

“নর শুষ্ক খুলি, ঝড়ের মাতাল, নারা নীর, প্রেম, 

স্নেহ, জগতের যোগ্য করে' তাকে গড়বার একমান্জ 

উপকরণ; পুরুষ দেহ, নারী জগতের জীবনরস |” 
না?" 

“নারী সেবা, নারী মহিমময়ী সংগঠনী শক্তি” 

“রাখ” 

“তোমার এ কথাও কাব্য।' 

“তবে কেন পৃথিবীতে আমাদের ঠাই 'নাই ?” 

“ঠাই যে সব আমাদেরই 1" 

“17 (0001 

“তাদের কাছে তথাপি হীন হয়ে?" 

“]ু /01)001: 1 

“কেন হীন হব ?? 
“তবে?” 

২৪শে জ্যেষ্ঠ, ১৩৩৭ 

[ ২য় বর্ষ, ১ম খণ্ড 

“জগৎ আমরা আপন করৃধ আমাদের আপন পথে, 

আমর! থাকৃব আমাদের আপন যস্থ্যযত্থে, আমাদের 

কাজ আমরা সম্পূর্ণ করুব আমাদের আপন প্রাণের 

জ্োতিঃতেত--নারীর “ধ্যাদাতে |? 

117)? | 

“নারী-_নারী ।৮ 

“অসভ্যেরা ও আমাদের চাইতে শ্রেষ্ঠ তবে” 

“অসভ্যদেরও সর্বন্র এমন রীতি নেই" 

“হবে” 

“কি হবে ?” 

“যেদিন তারা সভ্য হবে, তারাও এ রকম 

হবে।” 

৬ 011061',.- ? 

4518) 16098) 

“এ কমল তাদের গ্রাণেও ফুটবে" 
“কেন? 

“নৈলে তারা কখন্ বুঝতে শিখবে নারীর ময্যাদ। 

কোথায়, নাদীর ধশ্ম কি?” 

“ [6 016 11008 16. 

“তখন তারা বুঝতে শিখবে নারীর মধ্যাদ। 

(কোথায়, নারীর ধর্ম কি।” 

“7০001... ৮৪ 1156 60 566 1. 
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[ শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় ] 

বাস 
পৃথিবার উপরিভাগে প্রায় ৪০ মাইল ব্যাপিয় 

একটি গ্যাস মিশ্রণের স্তর বর্তমান ' আমরা এই গ্যাসের 

তলদেশে বাস কৰিতেছি। ইহাকে আমরা বাফুমণ্ডল 

বলিয়া থাকি। অভ্যাসবশতঃ বায়ুর উপস্থিতি 

আমাদের নয়নগোচর ন। হইলেও ব্জনী প্রভৃতি 

সঞ্চালনে উধাদ্দের সহজ গতিতে বাধ। অনুভব করা 

যায়, বাধুর প্রবাহ অন্ভূত হইয়। থাকে। 

একটি বোতল বায়ুপূর্ণ অবস্থায় অর্থাৎ চলিত 

ভাষায় যাহা “শৃন্ত” বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকে _- 

তৌল করা হইলে, এবং উহা হইতে “পাম্প” সাহাযো 

বামু নিফাশনের পর উহাকে পুনরায় তৌল করিলে 

শেষবারের ভার নিম্ন তর হইয়া থাকে । স্থতরাং 

বাযুরও ভার আছে। প্রকৃতপক্ষে বামুর ভার সম- 

আয়তন উদ্জানের ১৪৪ গুণ । 

জলের তলদেশে ও অভ্যন্তরে বেরূপ চাপের ক্রিয়া 

বর্তমান, বাঘুমগুলের ভিতর তদনুরূপ চাপ ফলিত 

হইয়, থাকে । একটি ৩1৪ ব্যাসযুক্ত কাচনলের 

(৩৬নং চিত্র" এক প্রান্তে রবারনিশ্মিত আচ্ছাদনী সংলগ্ন 

করিয়া অপর প্রান্ত হইতে পাম্পসাহাব্যে অত্যন্তরস্থ 

বাসু নিষ্কাশন করিলে . রবারটী বহির্দেশের বায়ু 

) 

চাপবশতঃ ভিতর দিকে স্ব্ীত হইতে থাকে ও অবশেষে 

সশব্দে বিদীণণ হয়। 

(৩৬নং চিত্র) 

বহির্দেশের বানু চাপবশতঃ রবারটা বিদীর্ণ হুইল 

পূর্বে বণিত. হইয়াছে যে, উত্ত চাপের পরিমাণ 

সমুপ্রকূলে ও তদছুরূপ তলগত স্থানে ৭৬ সেমিঃ, অথাৎ 

প্রতি বর্গ সেমি: ক্ষত্রের উপর (৭৬ ৮১৩৬) 

১০৩৩৬ গ্র্যাম ভারের সমান। স্থতরাং প্রতি বর্গ 

ইঞ্চির উ৭ধু চাপের পরিমাণ ( ১ ইঞ্চি_ ২:৫৪ সেমি 

প্রায়) ২৫৪ ১৯২*৫৪১৫, ০৩৩৬ কিলোগ্র্যাম ভারের 

মমান, অর্থাৎ প্রায় ৬৭ কিলোগ্র্যাম | 
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এক কিলোগ্রাম ২২০৪ পাউণ্ড; স্সতরাং 

বায়ুচাপের পরিমাণ 'প্রতি বর্গ ইঞ্চি ক্ষেত্রের উপর (৩৭ 

১৮২'২০৪)-০১৪*৭৭ পাউগ্ডের সমান। 

আমাদের দেহের ভিতর বাষুর অবাধগতি 

থাকায় 'দছের ভিতরে ও বাহিরে সমত। বর্তমান, 

কিন্ত কোনও উপায়ে ভিতরের বায়ু সম্পূর্ণ নিফাশিত 

হইলে (হের কি অবস্থ। হুইনে, তাহ। নির্ণয় কর। 

সহজ। আমাদের (দহের ক্ষত্রপরিমাণ (মাটের 

উপর প্রায় ১০ বর্গ ফুর্ট, অর্থাৎ ১০ ৮ ১২১৮১২ 

১৪৪০ বগ ইঞ্চি । শ্রতরাৎ বাধুর চাপের পরিমাণ 

০১৪৪০ ৯১৪৭৭ -১১২৬৮৮  পাউগু, অথাহ 

ল)নাধিক ২৬০ মণ | আমাদের ব্ায়ামবীর রামমুন্তি 

ণে ভস্তীটাকে বঙ্গে ধারণ করিতেন, 

৭০ মণ মান্র,--উঠা স্মরণ পাখিলেই 

নংসারণের ফল জদয়ঙ্গম হভীবে | 

তাহার ভার 

পতন বযু 

পাুচাপের সহায়তায় বণ্তমন কালে »৮লন্স ট্রণের 

গতিরে।ধ করিবার বাবস্থা হয়ছে । কতিপয় লৌহ- 

থণ্ড এই উপায়ে চত্র-পরিধির উপর এককালে প্রবল 
ট।প প্রদান করিয়া থাক । অন্য কোন উপায়ে এক- 

কালে এহ ধিক পরিমাণে বল বন্ুস্থানে প্রয়োগ কব! 

সার । 

ভপু9 হততে গহন ডদ্ধে খাওয়া যায়, বাধুলাগ ৪ 

তত নিম়মাঞ। হহাতে থাকে । অরল অনন্তর 

পারদের গুপ্ত বায়ুর গরগহ্ের শ্রায় ১০৬৯০ গুণ বলিব 

৮াপ্মান এগ্ষের ১ সগিঃ পরিমান চাণ পানাধিক ৩৫০ 

ফুট উচ্চ বাযুস্তরের 9াপের সমান; এলেন বাধু- 

স্বরটার গজ সব্নত্ সমান কলিত হইয়াছে | বস্থতঃ 

ডতল হইতে উদ্ধে এরমশ্ঃ বাধুর গঞ্জ নিশ্মমাজ। 

এ কারণে দুইটী বিভিন্ন স্কানে 

চাপসান স্তর নিদ্দিষ্ঠ চ।পমাত্রার প্রভেদ ১ সেমিঃ 

হইলে উভয় স্থানের সদুদ্রতল হইতে উচ্চতার 'প্রভেদ 

১৪7৩ থাকে। 

৬৭৭ ফট ন। ভইযা প্রান ৩৩০ ফট হইয়া থাকে | 

স্ঞ্র [ ২য় বর্ষ, ১ম খণ্ড 

দাজিজিলিং ও তৎসন্নিকটস্থ স্থানে চাপমান্রা ৫৬ 

সেমিং হয়, অর্থা২ এই প্রদেশ সমুদ্রতল 'ভইতে 

(৭৬-_-৪৬)৯৮ ৩৬০ - ৭২০০ ফুট উচ্চ। 

পূর্ববে ( জল প্রসঙ্গে ) বণিত হইয়াছে যে, জলের 

স্ফোটনোত্তাপ ও স্থানীয় উচ্চতান্রবায়ী পারবত্তিত 

হইয়া থাকে | এইবূপে অন্যান্য তরল দ্রব্যের স্ফোটনো- 

ভ্তাপের বে ব্যতিক্রম হইবে, ভাহ। সহজেই অনুমেয় । 

বায়ুর সকল প্রকার প্রবাহ চাপের বৈষম্যজাত। 

(কান স্বানে বাধুর চাপ কোন কারণবশতঃ ( বগা 

দিবাভাগের প্রবল ভাপফলে ) অস্বাভাবিক গাত্রায় 

নিমতর হইলে অন্যান্য স্থান হইতে বাষু উচ্চতর চাপ 

বশে উক্ত স্থানে প্রবাহিত হইবে । উপরোক্ত চাপ 

বৈষমোতর পরিমাণানুসারে প্রবাহবেগের তারতম্য 

থটে। এইজন্য চাপমান বন্ধের সাভাথো 

সম্ত।বন। হুচিত হইয়। থাকে । 

বাফু প্রধানত: অস্জান 9 নাইট্রোজেনের ১: ৪ 

অন্ুপাতে মিশ্রণমান্র! বাযুতেন উক্ত গাাস দুইটা 

সংযুক্ত অবস্থার নাই-_এই সিদ্ধান্ত কতক গুলি পরীক্ষার 

দলে প্রমাণিত হভয়াছে | যথা, বায়ুকে শৈত্য ও চাপ- 

বাগে ভরলাবস্তাষ আনয়ন করিয়া উহাকে পুনরাব 

বাশাকারে 

অশতজানে? অনুপাত উচ্চতর হতে 

বত্যার 

পরিণত হইতে দিলে উৎপন্ন বাযুজে 

থাকে | বল। 
নাভলা, উপরোক্ত গাস দইটা সংযুক্ত অবস্থায় গাকিলে 

এ প্রন্িয়াদলে উভার। হাতি নিচ্ছি 5:45 

হন €্ না। 

বাযুর গুরু ১৪৪ | মস্জান ২০ ৭, ৪ নাইটো- 

দেন ৮০ ৭ একত্রে মিশ্রিত হ্টলে এই ফল পাগয়। 

নাহল 

২০ ০/, অস্লান 

৮০ ৭|০ নাহট্রোজেন _ ১৪ ৯৮০ ₹১১২০ 

- ৯৬ % ২০ _ ৩২০ 

মোট ১১৪০ 

আগা হ 



৩য় পংখ্যা- আধা, ১৩৩৮] 

গ্যাস দুইটী উক্ত অন্গপাতে সংযুক্ত হইলে উৎপন্ন 

গ্যাসের গুরুত্ব ৭'২ হইত । 

জলে বায়ু সামান্য পরিমাণে ভ্রবণীয়। উহাতে 

»তাপ প্রদান করিলে অল্পে অল্পে এই ভ্রবমান বায়ু 
বুদছদের আকারে নির্গত হইতে থাকে! উক্ত দ্রবমান 

বায়ু হইতেই জলচর মংস্যাদি জীবদেহ পারাণাপবোগী 

অগ্র্জান আহরণ করে। ইহাদের শ্বাসবন্্র জল হইতে 

বাঘু আহরণের উপবোগী। কুস্তীর, শুশ্তক, তিমি 

প্রভৃতির শ্বাসবস্ত্র এইরূপে গঠিত নহে বলিয়া ইহার! 

নিঃশাস লইবার জঙ্থা জলের উপর মধ্যে মধ্যে ভাপিয়া। 

উঠিতে বধ্য হয়। 

জলে তাপ প্রদান করিলে টক্ত দ্রবীতৃ্ত বায়ু নে 

নির্গত ভয়, তাহাতে অশ্জানের পরিমাণ উচ্চতর হইয়। 

গাকে। বায়ু থে মিশ্রণ মাত ইহা ভাহার 'আরও 

'একটি প্রমাণ । 

গ্রাসঙ্গান্থর বণিত হইয়াছে বে, বঙ্গ বযুতে কম্ষরম 

দহন করিয়। অস্রজান ভাগ সম্পণকপে আপক্ষত তইতে 

গ্যাস নিক্ষিঘ। এই গ্যাস 

নাঈটোজেন : কিন্ধ ইহার সহিত “আর্গন্ 

'ভিলীয়ম প্রভৃতি ১৪টা গণল৭ অল্প পরিমাণে মিশ্রিত 

পরিমাণই 

উচ্চকম-_আয়রনে ১০০ ভাগ বায়ুতে ১ ভাগ আগন 

বর্তমান । গাসগুলি সকলেই নিহ্ছিয়। 

এতন্তিন্ন বাযুতে অল্প অল্প পরিমাণ অঙ্গারা স্তর, নাইটি.ক 

পারে । . অবশিছ 

গপানতঃ 

থাকে । এইট সকলের মধে। আর্গনের 

অমর ৪ ম্থানবিশেষে গন্ধকোদ্জান, গন্ধক-দ্বি-আগ্রজান 

প্রকে প্রপুব্য। এ সকলের পরিম।ণ স্থানভেদে 

বিভিন্ন হইয়া থাকে । সমুদ্রের উপর ৪ উনুক্ত 

গ্রান্গরাদি;ত শঙ্গারায়ের পরিমাণ আয়তানে ১০১০ ০৩ 

ভাগ বাযুতে ৬ ভাগ মাত্র। জলপূর্ণ 9 কারগানা- 

পূর্ণ সহরে উক্ত পরিমাণ ও হইতে ৭ ভাগ পধ্যন্ত হয। 

অঙ্গারায্ের অন্পাত ৮ ভাগের উচ্চ হইলে নিঃশ্বাস 

গহণ মন্থাস্থাকর । 

অইট্জৈন্ন ল্তাম্সল্ ২২৪৫ 

পূর্বে (জল ) গুসঙ্গান্তরে বগিত হইয়াছে যে, 
বাষুমগ্ডলে প্রচুর জলবাম্প বন্ঠমান। বায়ুমণ্ডলের 

আর্ডুতা গ্রভৃতিও আলোচিত হইয়াছে । মেঘ, বৃষ্টি, 

শিলা, তুষারপাত, কুঙ্ক/টিকা, নীহারপা ত-_ ইহারা 

সকলেই বাযুস্থ জলবাম্পজাত | 

বাযুমগ্ডলে অসংখ্য জাবাণ বর্ধমান। ইহাদের 

মধ্যে অধিকাংশই আমাদের অপকারী নহে । কখনও 

কখনও নানাবিধ ক।রণে স্বানবিশেষে অপকারী জীবাণু 
অধিক সংখ্যায় জন্ম গ্রতণ করিলে সেম্থানে 'ভামারী' 

প্রকাশ পায় থাকে। 

অগ্জানের ভাগই বাধুর কাযাকরী উপাদান । 

নাইট্রোজেনের কাধা মূলতঃ “সংবারক"রূপে । মক্মজানে 
প্রঞ্রিয়াদি তীব্রতেজে সংঘটিত ভয় বলিয়া উভাতে 

জীবনধারণ অসম্ভব । উক্ত প্রক্রিয়া সত্বরণ করিয়া 

গীবদেহ ধারণোপবোগী শবস্থায় আননয়নত নাহাট্রো- 

জনের কাষা। 

কোনও কোনও উদ্ভিদের মূলগত জীবাণ বায়ু 
হইতে নাইট্রোজেন সংগ্রহ করিয়৷ উদ্ভিদের পুষ্টির 

সহগায়ত। করে| প্ররুতিরাজো বাযুস্ক নাইট্রীৌজেনের 

নিয়োগের এই একমাত্র উদাভরণ বিজ্ঞানর গোর 

হয়া । 

স্তানায় বাঘুমগ্ডলের উভ্ভাপ মুলতঃ €ব। সংক্ষেপে 

“ঠানায় উন্তীপ” ) ভিনটি মবস্থার উপর নিভর 

্কানটির (ভীগলিক আবস্থান। 

ভূতীয়ত£ স্থানটির সমুদ্রতল হইতে 

করে। প্রথমতঃ 

দ্বিতীয়তঃ পরত ৪ 

উচ্চিত। | 

'তীঁগপিক অবস্থানাক্কনায়া টঞ্ভাপভেদ-_অর্থাৎ 

"বিষুবরেখা” সন্গিভিত প্রদেশ থে গ্রীষ্মপ্রধান ৪ 

সপ্গিহিত প্রদেশ বৰ শীতপ্রধান এবং 

খত পরিবর্তনে উত্তাপ ভেদ-_-এ সকল তথ্যের 
সবিশেষ নলোচিন। খগেলশান্ত্রের 

“৭ 

প্রকুত্তপঙ্গে 
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অন্তর্গত। তৃতীয় কারণের অর্থাৎ সমুদ্রতল হইতে 

উচ্চতা অনুযায়ী উত্তাপভেদের উদাহরণ আমাদের 

দেশেগ দাজ্জিলিং, শিমলা প্রভৃতি স্থান; এই সকল 

স্থান যে শীতপ্রধান, তাহার কারণ ইহাদের উচ্চতা । 

সমুদ্রতল হইতে ঘতই উচ্চে আরোহণ কর! যায়, 

উত্তাপও ততই নিষ্নমাত্র। হইতে থাকে, ক্রমশঃ 

উত্তাপ 0' ভিগ্রী সেঃ মাত্রায় উপনীত হয়। বে 

উচ্চতায় উক্ত উত্তাপমাত্র। বর্তমান, সে স্থানের জল- 

বাষ্প তুষরে পরবন্তিত হইয়া থাকে । এইবপ স্থান 

চিরতুষারাবৃত বলিয়া ইহার উচ্চতা “চিরতুষাঁর সীমা” 

বলিয়া উল্লিখিত হয়। আমাদের দেশে ১৫০০৭ ফুট 

চিরতুষার সীম1। বলা বাহুল্য, ইহীর উর্ধে ও সর্বত্রই 

চিরতুষার। শীতপ্রধান দেশে (৭৫ ডিগ্রী দ্রাঘিমা 

অন্তর্গত ) চিরতুষ।র সীমা ৩৮০০ ফুট মাত্র। 

ঝ।যু-- ১২০ সেঃ উত্তাপানুঘায়ী শৈত্যে তরলাবস্থায় 

( ৩৭ নং চিত্র) 

“ব” আধারস্থ দ্রবা-_-তরল বাস 

ষ্শঞথ [ ২য় বধ, ১ম খণ্ড 

পরিণত হইয়! থাকে । এইরূপ শৈত্য উৎপাদন 

অন্ত উপায়ে অসম্ভব বলিয়া বায়ু ও অধিকাংশ গ্যাসই 

তরলীবস্থায় আনয়ন করিবার উদ্দেশ্তে নিগ্নলিখিত 

কৌশল অবলম্িত হইয়া গাকে। প্রবল চাপবশে 

চালিত বাধুপ্রবাহকে হঠীৎ একস্থানে প্রসারিত হইতে 

দেওয়। হয়। এইরূপ প্রসীরণ ফলে ভাপ ক্ষয় হইয়া 

থাকে , স্থৃতরাং বামুপ্রবাহের উত্তাপ নিম্নতর হয়। 

প্রবাহটি পরে বন্ত্রে (৩৭নং চিত্র) আগমনোন্মুখ 
বাযুপথ বেষ্টন করিয়। চালিত হয়, এবং এজন্য উহা! 

হইতে তাপ হরণ করে। শেষোক্ত শীতল বাযুপ্রবাহ 

প্রসারিত হইবার সময় আরু9 শীতল হইয়া যঙ্ধে 

প্রবেণোন্ুখ গ্রাবাহকে শীতল করিতে নিযুক্ত হয়। 

এইরূপে বাযুপ্রবাহটি ক্রমশঃ শীতল হইয়। অবশেষে 

তরলাবস্থায় পরিণত হয়। 

তরল বাষু ঈষৎ নীলাভ । ইহাকে ধারণ করিবার 

জন্য যে পাত্র ব্যবহৃত হয়, তাহা আমাদের নিত্য 

(৩৮নং চিত্র) 



৩য় সংখ্যা-_-আধাঢ, ৯৩৩৮ ] 

ব্যবহার্য “থাণ্মস্ ফ্রাঙ্ক” (৩৮ নং চিত্র) | ইহা আমাদের 

পানীয়, উষ্ণাবস্থা বা শীতলাবস্থায় বহুক্ষণ রক্ষা 
করিবার উদ্দেশ্টে স্প্রচলিত। মূলতঃ কটি ক:চের 

আধারের উপরিভাগে বাযুশূন্ত স্তর :চনা ক:রয়া 

“এইরূপ গীত্র প্রস্তত হইয়া থাকে | উত্ত বস্ত হঠতে 

যে তাপ ক্ষয় হইতে থাকে, তাহার অধিব ংশই বসটির 

সংলগ্ন বায়ু অবলম্বনে চালিত হয়। যাুশন্য ন্তর 

রচনায় তাপ সঞ্চালনের এই অবলম্বন রীতৃত হইয়া 

থাকে। ডেওয়ার সাহেব এইরূপ যন্ত্র ত বিষ্ার করেন 

বলিয়া তাহার নামেই ইহারা পরিচিত । 

তরল বায়ুর 'প্রবল শৈত্যপ্রভাবে ন*ণাবিধ দ্রু'ব/র 

পর্্মাদি পরিবর্তন বিচিত্র। একটি ববারনি্মত 

বেলুন তরল বাঘুতে নিমজ্জিত ছইবা" পর উ্বাকে 

ভূমিতে নিক্ষেপ রিলে কাচনিশ্মিত দ্র) ব ্তায় উহা 

র্ণ বিচূ্ণ হইয়া থকে। একথণ্ড সীসব নশ্মিত তার 

তরল বায়ু সংস্পর্শে আনয়ন করিবার গরু উহা আব ধণে 

পর্বের ন্যাব দীর্ঘতর হয় না। 

জঅটৈজৈন্ব ন্সসাম্সন্ন ২৪৪৭4 

একটি সুন্ম ছিদ্রপথে নির্গমনশীল উদ্জানে অগ্নি- 

যোগ করিয়া শিখাট' তরল বায়ুর মধ্যে নিমজ্জিত 

হইলেও গ্যাসটা জলিতেই থাকে । উৎপন্ন জলা বরফে 

পরিণত হয়। উদ্জানের পরিবর্তে কয়লার গ্যাস 

ব্যবহার করিলে দহনোৎপন্ন জল ও অঙ্গারায় উভয়ই 

কঠিনাবস্থা প্রাপ্ত হয়। 

স্রকের উপর গ্রধল শৈত্যের ক্রিয়। ও উচ্চমাত্রা 

উত্তাপের ক্রিয়া একই প্রকার। উভয় ক্ষেত্রেই ত্বকৃ 

বিনষ্ট হইয়। ক্ষত উৎপন্ন হয়। 

তরল বাযুতে অক্সান ভাগ বায়ুমণ্ডলের অস্রজান 

ভাগ ভইতে উচ্চতর হইয়া থাকে (প্রায় ৫০ ৭1, )। 

এইজন্য একথণ্ড জল কীষ্ঠশলাক। উহার ভিতর 

নিমজ্জিত হইলে দহন তীব্রতর হয়। 

আংশিক তিষ্যঘপাতনে তরল বায়ু হইতে 

অযনজান ৪ নাইট্রোন বিশুদ্ধ অবস্থায় পৃথকৃ করা 

বাইতে পারে। 

| ক্রমশঃ এ] 
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পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম মানবদম্পতি কোন্ 

কেন্দ্রে আবিভূ্ত হইয়াছিল, তাহার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি 

কোনও কালে সম্ভবপর হইবে কিনা বল। যায় 

না। তথাপি এটুকু খুবই বলা যায় যে, মানুষ 

কোনও কালে এক কেন্দ্রে স্কির হইয়া থাকে 

নাই। প্রাচীনকালে মধাএসিয়া হইতে চীন, 

মঙ্গোলিয়া, তিব্বত, ভারত, পারশ্য, আরব, মোসো- 

পটেমিয়া এবং মুর ইউরোপ পধ্যস্ত মানব সভ্যতার 

অভিযান পথিবীর ইতিহাসে ইভা অতি পুরাতন 

কাহিনী । এই ধারারই পূণ পরিণতিতে বর্তমানে 

জগৎ জড়িয়৷ মান্তযের কীন্তি, ভূভাগের সর্ধত্র মানুষের 

গভায়াত | 

মান্ষের এই ঘে পণিবীর দ্রিকে দিকে পধ্যটন্ 

বা অভিযান করিয়া (বডাইবাঁর প্রবৃত্তি, তাহার মূল 

প্রেরণা ছিল সম্ভবতঃ জীবনধারণোপধোগী শখ স্রবিধার 

অন্বেষণ। আধুনিক যুগে তাতার, তিব্বত, বেলুচি- 

স্বান, পারস্য, আরব মেসোপটেমিয়া প্রভৃতি স্থানের 

যাযাবর সম্প্রদায় সেই প্রাচীন ধাব্রারট সাক্ষ্য বহন 

করিয়া আসিতেছে । বর্তমান কালের অভিবান 

ইত্যাদিতে কতকট। প্রকারভেদ থাকিলে৪ মুল 

ধারার যে আমূল পরিবর্তন হইয়াছে এমন কথাও 

বলা চলে না। তবে পূর্বকালে দেশ পর্যাটনে যেমন 

অন্থবিধা এবং অনিশ্চয়তা ছিল, এখন সেদিকে পরিবর্তন 

হইয়াছে অনেক ! মানুষ প্ররুতির উপরে অনেকটা 

আধিপত্য বিস্তার করিয়া! নিজেই নিজের পথ করিয়া! 

লইয়াছে । এক হিসাবে বলা হয় যে, প্রাকৃতিক 

শক্তিকে আয়ত্ত করিয়। প্রকৃতির উপরে যতট! 

আধিপত্য বিস্তার করা যাঁর তাহাই সভ্যতার পরিমাপ । 

এই হিসাবে বর্তমান মানব সভ্যতার অতি উন্নত স্তরে 

আসিয়! পৌছিয়াছে। সভাতার আর একট! লক্ষণ 

ই বে, এখন আর মান্য শুধু ক্ষুন্লিবৃত্তি করিয়া এবং 

গৃহতলে আশরয়মাত্র গ্রহণ করিয়া তৃপ্ত থাকিতে 

চায় না। তাহার দৃষ্টি এবং চিন্তা এখন অন্তরে বাহিরে 

নানাগ্রকার শাখাপ্রশাখায় পল্পবিত হইয়া, উঠিয়াছে। 

দেশভ্রমণ এখন আর শুধু প্রয়োজনের অন্তরোধে নয় 

_শুধু জ্ঞবানলাভ এবং আনন্দলাভের জন্যও মানুষ 

বাহির ভইয়। পড়িতেছে , গ্রমাণ_মেকক আবিষ্কার, 

এভারেষ্ট অভিযান, হীডিনের তিব্বত ভ্রমণ এবং 

মধ্যএসিয়ার মরুভূমি পধাটন। যে সব স্থলে পাথিব 

স্থখন্থবিধ। সম্প্রসারণের জন্য অভিযান প্রেরিত হয়, সে 

সব ক্ষেত্রেও পর্যটকের মনে শুদ্ধ আনন্দের অন্ু- 

প্রেরণাই অভিযানের অদ্ধেক শক্তি, প্রমাণ _কলম্বম, 

ভাস্কোডিগামা, লিভিংষ্টোন, ষ্র্যান্লি, শ্তার জন ফ্রাঙ্ক 
লীন, যাাডল্ফ. নবৃডেমৃক্ষিওল্ড, ফ্রীডট্যফ ম্যান্সেন্ 

ইত্যাদি। | 

মানবজাতির পর্যাটন প্রথমতঃ ভূভ।গের উপরেই 
সীমাবদ্ধ ছিল, আর তখনকার ভূভাগও ছিল এসিয়া, 

ইউরোপ এবং আফ্রিকাতেই সীমাবদ্ধ। তখন রেল- 

(প্রবন্ধটা গৌহ্বাটী বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অধিবেশনে পঠিত _লেখক) 
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পথ ত দূরের কথ জেমস্ ওয়াট বা জঙ্জঞ ্টফেনসনের 

জন্ম হয় নাই। তথাপি সেই সময়েও পাশ্চম 

ইউরোপ হইছে, পূর্ব এসিয়া পর্যযত লোকজনের 

যাতায়াত ছিল, অবশ্য স্থলপথে। ত।র এবজন 

প্রধার্ন' সাক্ষী মধ্যযুগের প্রসিদ্ধ পধ্যটক মারূকা- 

পলো। 

রেলপথে যাতায়াত তখনও আরশ হয় লাই, 

কিন্তু পর্তুগীজেরা 'প্রাচ্যদেশের সহিত ব্যথায় 

বাণিজ্যের স্ববিধা | জন্য জলপখে ভারত বর্ষে যাইলার 

কল্পনা করিতেছিলেন। এই সময় টন 'নেলী নামে 

ফ্লোরেন্স নগরের একজন প্রসিদ্ধ গণি বিং সিান্থ 

করিলেন_-একদিকে ইউরোপের প' চমে সদর, 

অপরদিকে এসিয়ার পূর্ব উপকূলে ₹ ভাগের €শষ 

সীমানা , স্থতরা পৃথিবী বখন গো কার, কখন 

গশ্চিম ইউরোপ হইতে সমুদ্রপথে সো"! পশ্চিমদিকে 
চলিয়া গেলে অ-শ্টযই ভারতবর্ষে এবং টীন জাপানে 
পৌছান যাইবে, তাহার এই সিছ স্ব অন্ুঃণরে 
১৪৭৫ সালে টস্কেনেলী এক মানচিত্র এ কাশ কদেন। 

এই মানচিত্র ভিত্তি করিয়াই কলঙ্গসের স-দ্রযাত্র! 'এবং 

আমেরিক' আবিষ্কার | 

কলম্ধন ছিতহোন জেনোয়া নগরীর এক তন্বাষ 

পুত্র। পিতামাভার পাচটি সন্তানের "ধ্যে হি।নই 

ছিলেৰ সর্বজোঠ। পৈতৃক ব)বমামে স্বিধা ন৷ 

হওয়ায় তাহারা বিদেশে বাহির হইয় পড়িকেন। 

কলম্বস নাবিকের কাজে যোগ দিলেন_-ব. ন্যকাল হস্তে 

স্ুগোলবিগ্ঠায় তাহার অন্করাগ ছিল। এহ ক'জে 

নথারীতি শিক্পীল,ভ করিয়। তিনি পাকা যাবিক হইয়া 

উঠিলেন এব নি.জর চেষ্টায় বথেষ্ট অশ্ি জ্ততাও শাভ 

করিলেন । একবার ইংরেজদের এক নাহাজে তিনি 

আইস্লও্ড পর্যন্ত ঘুরিয়া আসিলেন। সেই £ময়ে 
এই আইস্লগ্ড শাত্রাই ছিল সর্বাপেক্ষ দীর্ঘ সমুদ্র- 

যাত্রা এবং অত্যন্ত সাহসিক কাধ। বলিয়।ও পরি5 শত 

্ষলক্ন্স ব্সক্তিন্নাম্ন ২৪92৯ 

হইত , কারণ মনে রাখিতে হইবে, সেই সময়ে জাহাজ 
পালে চলিত, তখনও ট্রাম এ্সিন'এর কল্পন। হয় নাই | 

কলম্বস তারপরে আট্লেন পর্তুগালে ভাগ্য পরীক্ষা 

করিতে । এখানে টিনি সমুদ্রের মানচিত্র আকিয়। 

এবং ভূমধ্যসাগরে পাগীজ জাহাজসমূহে বর্ম গ্রহণ 

করিয়া জীবিকা অর্ঞন করিতে লাগিলেন। ক্রমে 

ক্রমে রাজধানী লিস্বন আসিয়া সম্তান্তবংশীয়া এক 

কন্ঠার পাণিগ্রহণ করিলেন এবং সেখানকারই অধিবাসী" 

হইয়া পড়িলেন। তাহার শ্বশ্্র9 একজন প্রসিদ্ধ 

সাগরপধ্যটক ছিলেন । কলম্ধন তাহার নিকট হইতে 

এ বিষয়ে অনেক পাহাণ্যলাভ করিয়াছিলেন । 

এখান হইতে কল 'স টস্কেনেলীর সহিত চিঠিপত্র 

দ্বারা খবরাখবর করিতে লাগিলেন। টস্কেনেলী 

হাকে আট্লান্টিক মহানাগরের উপর দিয়া জাপান 

ও পথের এক মানচিত্র পাগাইয়। দিলেন এবং 

মারকোপলোর বিবরণ অনুসারে ওদিককার অনেক 

খবর দিলেন । এই সকল খবন এব এ নিষয়ে বিস্তৃত 

আলোচন। কলম্বসের ল্লপনার গা রেখাপাত করিল। 

তিনি টস্কেনেলীকে 1লখিলেন যে, তিনি টস্কেনেলীর 

নিদ্দেশ অনুসারে 'শ্চিমভিমুখে সমুদ্রপথে মাইয়া 

মারকোপালার সেই সকল দেশ (দ্রখিয়। আদিবেন | 

টস্কেনেলী ইহাতে হভাবতংই খুব উৎসাহিত হইয়া 

উঠিলেন এবং কলম্বগকে বলিলেন খে, এই যাতায় 

তিনি ধণেষ্ট লাভবান বেন এবং সণস্ত খুষ্টীয় জগতে 

তাহার অন।বারণ « 

কলদ্সের চি ছিল না নে, তিনি নিজ 

ব্যয়ে এবূপ অভিনানের আয়োজন করিতে পা্গেন, 

কাজে তিনি রাজশ্থ্রি নিকট সাহাব্যপ্রার্থী হইলেন । 

তিনি তাহার সম্বাদশ জেনোয়। হইতে কোন সহায়তা 

পাইলেন না। ইংলত্ডের রাজা সপ্তম হেন্রীর নিকট 

আবেদন করিয়াও ব্যথকাম হইলেন। পর্তুগালে তখন 

রাজ। ছিলেন থিতীয় এন। এই দেশের বিদ্বংসমাজ 

(5লাভ ঙ্ 22] ] 
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তাহার কথা মনে।বোগসহকারেই শুনিলেন; কিন্তু 

তাহাকে কল্পন[কুশণ এবং কর্মপ্রণ্ষ্টোয় পরাজজুখ বলিয়। 

স্থির করিলেন । (দেশেগঠ কয়েকজন 

প্রধান ব্যক্তি কলম্বসের ব্যাখ্যা এবং প্রস্থান অনেকট। 

বিচাঞসহু মনে করিলেন। ইহাদেরহ পরামশ অভসারে 

পর্ভগ।লের রাজা কলখসের নিকট ব্যাপাগ্টা গোপন 

রাখিয়। একথান। জাহাজ পশ্চিম অভিমুখে পাঠাহলেন , 

জ(হাঞ্জখানা কিছুদিন পরেই বার্থ হইয়া ফিরিয়া 

আসিল। কলখস তাহার 'প্রতি এই হ্দয়হীন ব্খবহরে 

অতিমাহ।য় বিরন্ত' হইয়া পত্তুগাল ছ।ডিয়া, এমন কি, 

স্্রাপারিবার সব ফেলিয়া রাখিয়। ,ম্পনে ৮লিয়। গেলেন। 

অদৃষ্টেদ এমন বিধ।ন থে, নিজ পত্বার সহিত এ 

জীবনে তাহার আর সাক্ষাং হইল না 

(ম্পান আসিয়া কণধ্ধস আবার নিজ হস্তে আন্কিত 

সমুদ্রএদেএখের মানচিএ বিশুয় করিয়। নগরে নগরে 

খুরিয়। 'বডাহতে লাগিলেন। প্রায় দুই বইসর পরে 

তিনি রাজসভার তাহা দরব।গ উপস্থাপিত করিতে 

অনুমতি প্রপ্চ হহলেন। (সখানে রাজদরবার এবং ধন্ম 

পরিষদের নিকট তাহা প্রস্তাব এবং তাহার অভিপ্রায় 

ব)ক্ত করিব স্থথোগ পাইলেন , কিন্তু শেন তখন 

মূরদেন বিরদ্ধে যুগে ব।পৃত, কাজেই আভবান মঞ্জুর 

করিব।র মত অবস্থ। তখন তাহাদের নয়। সৃতরাং 

কলম্গসকে হৃবহিণুকখোগের অন্ত অপেক্ষা করিতে 

হইল । ছুই বৎসর পরে কলধস আবার রাজসভায় 

আহুত হহগেন , কন্থ এবারেও তাহাপ ঝগ্মিতা এবং 

আবার এত 

তাহার উৎসাহে কোন ফল হইল না। আরও দুই বংসর 

বৃথা অপেক্ষা করিয়া কলস স্পেনের প্রতি পৃষ্টগ্রদ্শন 

করিয়া ফ্রান্সে গিয়া তাহার ভাগ পরাক্ষ। করিবেন স্থির 

করিলেন । তখন স্পেনের রাজধানী ছিল গোয়াডেল- 

কুইভার নদীতীরে কড্ডোভা নগরীতে । কলম্বস 

কর্ডোভা আগ করিয়া প্রশত্ত রাজপথে বাহির হইয়া 

পড়িলেন, সঙ্গে ডাহার বালকপুত্র । বারংবার এইরূপে 

সর [ ২য় বধ, ১দ খণ্ড 

প্রত্।খ্যাত হইয়। তাহার উৎসাহ অনেকট। কগিয়া 

আপিয়াছিল। তিনি অবসন্ন চিত্তে কতকট। পথ 

অভিবাহন করিয়। শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়। একট। আশমের 

দ্বারে আসিয়। গাড়াইলেন। তাহার আখিক অবস্থাও 

এমনহ নিঃসম্থল ঘে, তিনি তাহার পুত্রের জন্য এক 
টুকরা, টার্ন জন্য আশ্রমের দ্বারে প্রার্থী হইলেন। 

তিনি বখন দ্বরবানের সহিত আলাপে ব্য।পৃত, সেই 

সণয় মগের শিনি অধাক্ষ তিনি তাহার কণ্ঠের স্বরভঙ্গী 

লক্ষ্য করিতেছিলেন। বখন তিনি বুঝিতে পারিলেন 

ঘে এ ব্যক্তি হতালায়, তখন তিনি ম্বতঃপ্রবৃত্ত হই! 

কলছ্ধসের সহিত আলাপ পপিটয় করিলেন এবং অতি 

অল্প স্ময়ের মধ্যেই তাহার জীবনের আশা আকা্া 

নুখছুঃখের কগ। জানিয়া লইলেন। মঠাধাক্ষ ছিলেন 

৮তুর লেক। তিনি সিদ্ধান্ত ক্রিলেন যে, কলঙ্কসের 

প্রশ্থাব কাষ্যে পরিণত হলে হয়ত এসিয়ার 

পূর্ব উপকূলে নুতন নুতন দেশ আবিষ্কার করা সম্ভব 
হইবে, আর থদি কলস (স্পেন ছাড়িয়া চলিয়া ধায়, 

তবে সে সুযোগ লাভ করিবে অন্ত যেকোন জাতি 

_ স্পেন সে স্থখোগ হারাহবে। 

ধন্মন।অকদের আভিজাত্য এনং আধিপত্য পূর্ণমা হায় 

ছিল। মঠাধ/ক্ষ রাথা ইসাবেলার নিকট এক পত্র 

লিখিলেন, তাহারই ফলে ১৪৯১ সালের শেষভাগে 

কলঘ্ধন আবার স্পেনের বিদ্বৎসমাজের নিকট ভাহার 

বক্তব্য উপস্থাপিত করিলেন। কেহ কেহ তাহাকে 

চতুর স্বাথান্বেষী বা শ্রয়াচোর বলিয়। সিদ্ধান্ত করিলেন, 
কিন্তু এবার অনেকে তাহার কথায় বিশ্বাসও 

করিলেন । 

এই সময়ে স্পেনে মুসলম।ন রাঙ্জত্র প্রায় অস্তমিত। 

এশীয়দের দ্বারা বিতাড়িত হইয়। হারা কডোভা এবং 

গ্রেণেডা মাত্র তাহাদের হাতে রাখিতে পারিয়াছিল। 

১৪৬৯ সালে ষখন ক্যাথলিক ফাডিন্যাণ্ড কেছিলার 

বাণী ইসাবেলার পাণিগ্রহণ করেন, তখন একমাত্র 

হেলায় তখনও 



৩য় সংখ্যা আধা ১৩৩৮ ] 

গ্রেণেভাই যেন মুসলমান রাজত্বের শেষ নিংশ্বাম বহন 

করিতেছিল। আল্হামুত্রার স্থরম্য প্রাসাদে শেষ 

মূররাজ বাস করিতেছিলেন। ১৪৯১ সালে দেশীয় 
সেনা এই গ্রেণেড। নগরী ও অবরোধ করিল। ১৪৯২ 

“পালের প্টারস্ত দিবসে মুসলমানগণ পরাজয় স্বীকার 

করিতে বাধ্য হইল এবং আল্হাম্ত্রার প্রাসাদশার্ে 

কেছ্টিলীর পতাকা শোভ। পাইতে লাগিল । 
এইবূপে যুদ্ধ শান্তি হইলে রাজসভা কলম্বদকে 

অভিযানে পাঠাইতে স্বীকৃত হইল | রাজা ফাডিন্যাতু 

ইহার পক্ষপাতী ছিলেন না। রাণী ইসাবেলার 

সহানুতূতিতেই এই অভিযান মঞ্জুর হইয়াছিল। সমস্ত 

বন্দোবস্ত স্থির হইতেছিল , কিন্তু শেষকালে কলম্বসের 

দাবীর প্রবলতায় সমস্ত ব্যবস্থা প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্প হইবার 

অবস্থ! হইয়াছিল। কলম্ধসের দাবা ছিল বে, তিনি 

অভিযানের সর্বময় কর্তা থাকিবেন। বে সকল নূতন 

দেশ বা দ্বীপ আবিষ্কৃত বা অধিকৃত হইবে, তিনি সে 

সকলের উপরে রাজপ্রতিনিধি নিযুক্ত হইবেন এবং 

রাজন্ব বাহ! আদায় হইবে, তাহার আট ভাগের এক 

ভাগ তাহার এবং পরে তাহার উত্তরাধিকারীগণের প্রাপ্য 

বলিয়া নিদিষ্ট থাকিবে । অবশেষে যখন তিনি প্রচার 

করিলেন যে, তাহার লভ্যাংশ তিনি তুরক্ষের ভাত 

হইতে জেরুজালেমের উদ্ধারকল্পে বায় করিবেন, তখন 

তাহার প্রার্থনা মগ্জর হইল । অভিযানের জন্য তিন- 

থানা জাহাজ সজ্জিত হইতে লাগিল; সরকার হইতে 

সমস্ত ব্যয়তার মঞ্জুর হইল | 

এই তিনখানা জাহাজের প্রত্যেকেরই তিনটা 

করিয়া মাস্বল ছিল, কিন্তু এরূপ বিরাট অভিবানের 

পক্ষে জাহাজগুলি ছিল নিতান্ত ক্ষুর্র। কলম্সের 

নিজের জন্ত নিপ্দিষ্ট হইল সান্তা ম্যারিয়া--শুধু 

এই জাহাজখানার সমস্তটা অংশের উপরেই ডেক 

নির্মিত হইল, অন্য দুইখানা। জাহাজের শুধু সম্মুখে এবং 

'পছনের দিফে ডেক ছিল। এই ছুইখানা জাহাজের 

জচতলচ্তেলন্ল অকভ্ভিয্মান্ন ২৫৮৭৯ 

নাম পিণ্টা এবং নাইনা। পিন্ঞন্ নাঁমে এক সঙ্তান্ত- 

বংশীয় ছুই ভ্রাতা এই ছুইখান]| জাহাজের ভারপ্রাপ্ত 

হইলেন ; কিন্তু নাবিক সংগ্রহ করা তত সহজ হইল 

না। ইউরে।পের অথবা আফ্রিকার তীরে তীরে 

মাত্র করিলে অনেক নাবিক জটিত; কিন্ত 

এরূপ দুস্তর স'গরের অসীমতার দিকে অভিযানে 

নাইবার জন্য কেহই স্বীরুত হইল ন।। কিন্তু রাজশক্তি 

যাহার সহায়, তাহার আর ভাবনা কি? রাজার 

আ.দশে কারাগৃহ উন্মুক্ষ হইল এবং বন্দাদের মধা 

হইতে ৯০ জন লোক স-গ্রত করা হইল । 

দর নায় এগনও পাওয়া যায়, তাহী হইতে দেখা 

বায় যে, উহ্থারা অধিকাণ্শই কে্টিলীর লোক। 

অভিবানের সঙ্গে দুইজন ডাক্তার লওর়া হল, আর 

ছিলেন খুষ্টম্মে দীঙ্সিত একজন ইন্দী_-ইনি হিক্র 

এবং আরবী এই ছু ভাষাতেই কথোপকথন করিতে 

পারিতেন | ইহাকে লওয়া হইল এক বিবেচেন। কৰির। 

বে, প্রাচ্যদেশে গিয়া পৌছাইলে ইনাদ্বারাই দোভাষীর 

কাজ চলিবে । একটু আশ্চযোর বিষয় মনে হয় খে, 

ইহাদের সঙ্গে পাদরী বা পুবোহিত যল্পানায়ের কহই 

গেলেন না । অভিনান বরগুনা বাগ পুরে একজন 

পাদরী দলের সকলকেই ্রাষ্টীর ধশ্ম অন্তসারে ভোজ" 

নিবেদন প্রদান করিলেন, কারণ অনেকেই উহদিগকে 

মৃত্যুপথযাত্রী বলিয়াই গণন। কর্ধিয়/ছিলেন । 

সকলেরই বিশ্বাম ছিল থে, ইহারা বদি সাগরের 

পরপারে তটভূমি পদ্যন্ত পৌছাহতে পারে, তবে ইচার। 

নিশ্চয়ই ভারতবর্ষ, চীন বা মঙ্জোলিযাতে গিয়। হাজির 

হইবে । মারকোপলোর বিবরণ হইতে মর্ষোলিয়ার 

কথ। অনেকটা জানা ডিল। রাজসরকার হইতে 

মঙ্গোলিয়ার খার নিকট এক পঞ্জর প্রেরিত হইল, আর 

এই পত্রের বাহক হইলেন স্বয়ৎ কলখস। এইবপে 

সজ্জিত হইয়া তাহারা অভিযানে অগ্রসর হইলেন-_ 

১৪৯২ সালের ৩র৷ আগষ্ট তারিখে পেল্ম্ বন্দর হইতে 

এই নাবিক- 



১৫৮৯, 

তিনখানা জাহাজ তীর ছাড়িয়া অকুল সমুদ্রে আসিয়া 

পড়িল। 

জাহাজের গতি ছিল দক্ষিণ-পশ্চিম অভিমুখে । 

ছয়দিনে তাহারা ক্যানারা দ্বীপপুঞ্জে গিয়া পৌছিলেন। 
এইখানে জাহাছ গুলির কিছু কিছু মেরামত করিবার 

প্রয়োজন হইল, এখান হইতে আবার পানীয় জল 

ল ওয়! হইল-_এইরূপে এই দ্বাপেই এক মাস কাটিয়। 

গেল। ৮ েপ্টেপ্বর তীহারা এই দ্বাপ হতে 

রওনা হইলেন- বানস্তবিকপক্ষে এই স্থান হইতেই 

অগিবানের প্রকৃত যাত্রা আরম্ভ হইল । বখন সুর্মা 

ক্যানারী দ্বীপ এবং টেনেরীফের গিরিশঙ্গ পশ্চাতের 

দিকৃচক্রবালে ডুবিয়। গেল, তখন নাবিকের। অশ্রমোচন 

করিতে লাগিল। তাহাদের বিশ্বাস মে বায়ুর গতি 

তাহাদিগকে চিরপরিচিত জগ ঠহইীতে কেবলই দূরে 
লইয়া বাইতেছে এবং পশ্চিম দিগন্তে আটলান্টিক 

সলিলরাশি '3 উন্নত তরঙ্গের গ্রমমান মৃ্তি তাহাদের 
অপেন্সা করিতেছে । 

কলগন প্রথম দিন হইতেই তাহার দৈনিক লিপিতে 

পৃঙ্থানুপুঙ্খরূপে সকল খবরই লিখিয়! রাখিতে লাগি- 

লেন। টস্কেনেলীর মানচিত্রের উপরে তাহার অটল 

বিশ্বীস। বখন দিনের পর দিন অতিবাহিত হইতে 

লাগিল অথচ দিগন্ত বিস্তৃত সললরাশি ব্য ভীত অন্ত 

কোন পদার্থের চিহ্নমাত্রও কোন দিকে দেখা যায় ন। 

তখন নাবিকেরা ব্যাকুল হইয়া উঠিল । কলম্গস কিন্তু 

নাবিকদ্দিগকে দূরত্বের কথা একটু কম করিয়াই 

বলিতেন , কারণ এ বিশাল সাগরের প্রকৃত বিস্তৃতির 

কথা শুনিলে তাহারা হয়ত একেবারে 

যাইত ' সাতদিন পরে 'দ্থা গেল থে, একপ্রকার 

জলজ তৃণাদিতে সাগরবক্ষ ছাইয়। গিয়াছে । তখন 

কলম্বস তাহার নাবিকদিগকে এই বলিয়া 'পান্বন! দিলেন 

যে, ইহা নিশ্চয়ই অনতিদূরে তটভূমির অস্তিত্ব জ্ঞাপন 
করিতেছে । 

ভড়কাইয়। 

ষ্ঞ্ [ ২য় বধ; ১ম থণ্ড 

কলঘ্বসের সান্তা ম্যারিয়া ছিল ভারী জাহাজ__ 

বাস্তবিকপক্ষে উহা মালের জাহাজই ছিল; কলম্বসের 

জন্য প্রয়োজন মত মেরা«ত করাইয়। এবং ডেক তৈয়ার 

করাইয়া ইহাকে অভিবানে পাঠান হইয়াছিল। এই 

জন্যই এই জাহাজখানা অনেক সময় পেছনে পড়িরা 

গাঁকিত , কিন্তু (মাটের উপর তিনখানা জাহাজই 

একসঙ্গে চলিত। অনেক সময় এতট। নিকটে নিকটে 

থাকিত থে, এক জাহাজ হইতে চাখকার ' করিয়া 

ডাঁকিলে অন্য জাহাজে শ্বনা যাইত। 

একদিন পিণ্টা জাহাজের কাপান পিন্জন কলম্বসকে 

ডাকিয়া বলিলেন যে, তিনি কতকগুলি পাখী পশ্চিমা 

ভিমুখে উডিয়া যাইতে দেখিয়াছেন, কাজে তাহার 

মনে হয় বে, রাত্রি হইবার পূর্বেই কোন তটভূমি দেখা 

মাইবে । এই হিসাবে তীহার। সকলেই অতি সন্তর্পণে 

চলিতে লাগিলেন, পাছে জাহাজ হঠাৎ কোন চডাভূমিতে 

ঠেকিযা যায় কিন্তু এক সময়ে জলের গভীরতার 

পরিমাপ করিতে গিয়া দেখা 'গল বে, ২০০ এফেদম্ 

(১২০০ ফুট ) দীর্ঘ তাও সাগরের তলদেশের স্পর্শ- 

লাভ করিতে পাইল ন।। কিছুদিন বাযুপ্রবাতের 

শুফতার দরুণ তাহাদের গতিও আ.নকট। মন্দীভূত 

ছিল। ২২শে সেপ্টেম্বর পধ্যন্ত৪ জলজ তৃণাদি (দখা 

গেল তারপরেই আবার সাগর জল পরিফার হহয়। 

গেল এবং তাহারা'ও উনুক্ত সাগরে ভাসিয়৷ পড়িলেন। 

জাহাজ সোজা পশ্চিমাভিমুখে চলিতেছিল, বাষুর গতিও 

ছিল বেশ অন্ুকূল। যে বায়ুপ্রবাহ বাণিজাবাযু 
(11400-171) নামে খ্যাত সেই প্রবাহই তাহাদের 

চালাইয়া লইতেছিল। এক সময়ে কিছুকালের জন্য 
বাযুপ্রবাহের দিক্ পরিবর্তন হইল। নাবিকেরা কেবলই 

পূর্ববদিক হইতে বাষু বহিতেছে দেখিয়া চঞ্চল হইয়া 

উঠিতেছিল এবং ভাবিতেছিল যে, দেশে ফিরিবার 

জন্য হয়ত অনুকূল বাফু পাওয়! যাইবে না, কাজেই বায়ু 

প্রবাহের এই দিক পরিবর্তনে তাহারা আশ্বন্ত হইল 



৩, নংখধ্য।--আষাঢু, ৯৩৩৮ ] 

টস্কেনেলীর মানচিত্রখানি কলম্বন এবং পিন্জন্ 

ভ্ৰাতৃদ্বয়ের মধ্যে ঘুরিয়া ফিরিতেছিল; কিন্তু তাহারা 

কেহই বুঝিতে পারিতেছিলেন না যে তাহাদের প্র্নত 

অবস্থান কোথায় এবং পূর্ব-এপিয়ার দ্বীপাবলীই বা 

অর্বি কত দুর! সেপ্টেম্বরের তারিখে 
পিন্জন্ পিণ্টী 'জাহাজ হইতে কলম্ধনকে ডাকিয়া 

বলিলেন যে, তীর দেখা যাইতেছে | তখন পিন্জন্ 

নিজে এবং তাহার জাহাজের নাবিকের। সকালে নত- 

জানত হইয়া ভগবানের নিকট রুতজ্ঞতা জানাইল এবং 

সমস্বরে বিভর নিঙয়গান গাছিল। অতঃপর সান্তা 

ম্যারিয়ী এবং নাইন জাহাজের নাবিকেরাও উপরে 

উঠিয়া তীর দেখিতে পাইল এবং আটলান্টিক মহা- 

সাগরের তরঙ্গান্দে(লিত বঙ্গের উপর তাহাদের 9 সঙ্গীত 

স্বর ধ্বনিত হইয়া উঠিল, এত উল্ল।সধ্বনি পরদিন 

নৈরাশ্টে পরিণত হইল যখন দেখা গেল যে, তথা দুষ্ট 

তীরভূমি অন্তহিত হইয়াছে | (সই তীরভূমি আর কিছুই 

নয়__মরুভূমিতে মুগতৃষ্ধিকার স্যার একগগ্ড কুছ্বাটিকার 

স্তর তাবভূমির ন্তায় বোধ হইয়াছিল: 

অক্টোবরের প্রারাস্তি কলঙসেগ মনে সন্দেহ হইল 

২৫শে 

নে, তাহারা হমত টনস্কেনেলীর ন।নচিঞে নিনদদাষ্ট 

এসিয়ার পূর্ব উপকূলের দ্বীপগ্ুলি ছাড়ায় আপি- 

য়াছেন। তাহার মতে এক হিস|!বে ইহ। ভ।লই হইল 

যে, তীহারা এই সকল দ্বীপে আকৃষ্ট ন। হইয়া একেবারে 

এসিয়ার উপকূলে গিয়া উঠিবেন | 
অক্টোবরের ৭ই তারিথে তিন জাহাজের ন!বিকেরাই 

নিশ্চিত হইল বে, এবার সত্য সত্যই তীর দেখা 

যাইতেছে । প্রত্যেক জাহাজের প্রত্যেকটি পাল উঠাইয়। 

দেওয়। হইল । সকলেই মনে করিল যে, যে জাহাজ 

সর্বপ্রথম য় তীরভূমি স্পর্শ করিতে পারিবে তাহা- 

দের পক্ষে উহ। একট। গৌরবের বিষয় হঃবে। নাইনাই 

সর্বাগ্রে চলিতেছিল। ন্র্ষ্যোদয় হইলে জাহাজের 

মাস্তলে কেছ্টিলীর পতাকা উডীন হুইল এবং একটি . 

প্ভপ্য নেন জভ্ভিজ্মীন্ন ৮৩০ 

তোপধ্বনি করা হইল। এত আশাভরস৷ এত 

আয়োজনের পরেও দিবাভাগে দেখা গেল যে, সেই 

তীরভূমি অন্তহিত হইয়াছে; কিন্তু এই সময় একটা 

শুভলক্ষণ এই দ্রেখা গেল যে, দলে দলে পাখী সকল 

দক্ষিণ-পশ্চিম অভিমুখে চলিয়াছে, কলম্বসও জাহাজ- 
গুলি ঠিক সেই দিকেই চালাইবার জন্য হুকুম করিলেন । 

এই সময়ে সমুদ্র ছিল অনেকটা তরঙ্গহীন, শান্ত ৷ বাযু- 

প্রবাহও নাতিশীতোঞ্চ এবং আনন্দদায়ক | 

এই তিনখানি ক্ষুদ্র ভাহাজ অকুল সমুদ্রে ভাসিয়৷ 

দিনের পর রাত্রি, রাত্রির পর 'প্রভাতন্ু্য পর্য্যন্ত 

একটান। চলিয়। আসিতেছে, এইবূপে দিনের পর দ্বিন 

চলিতে চলিতে একটা মাসও পূর্ণ হইয়া আদিল, 
তথাপি তীরের কোন নিদর্শন পাওয়া গেল ন।। 

কলম্বসের কথা স্বতন্ত্র তিনি জানিয়া শুনিয়া একটা 

বিশ্বাস লইয়া বাতির হষ্টয়াছেন বে, পশ্চিমদিকে 

এসিয়ার উপকূলে গিয়া পৌছিবেন। টস্কেনেলীর 

মানচিত্রের উপরে তাহার অটল বিশ্বাস। তিনি 

জানেন বে, অনেক দূরের পথ হঈলে ৪-_-অনেক দিনের 

বিলম্বের কথা হইলে'৪-_-একদ্িন না একদিন তিনি 

অবশ্যই কুল পাইবেন। বিশেষ তিনি বাহির হইয়াছেন 

একটা মতন পথ আবিষ্কার করিতে একট! কীত্তি 

মঙ্জন করিতে । এই ঘশের আকাক্ষা ভবিষাৎ সুখের 

আশ্বাস, এই অতল আনন্দের প্রেরণাই তাহাকে 

উৎসাহ দান করিতেডিল, কিন্র নাবিকেরা এই 

দিবাদুষ্টি কোগায় পাঈবে। তাার। দেখে চারিদিকে 
বিপুল জলরাশির বাধাহীন বিস্তার; পশ্চাতে এক মাসের 

পথ অতিক্রম করিতে পারিলে তবে দেশে পৌছান যায়, 

সম্যথে কোন্ সদূরে কোথায় কোন্ দেশ তাহার কোন 

উদ্দেশ নাই | তখনক।র দিনে বর্তমান যুগের মত মানচিত্রে 

সমস্ত সুনিষ্দিষ্ট ছিল না । কোথায় লাগরম্োতের পথ, 

কোন্ দিকে বায়ুপ্রবাহের গতি, তাহা জানা ছিল না। 

কোথায় কোন্ দিকে কতদূরে গেলে কোন্ দেশ পাওয়া 
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যাইবে, তাহ কেহ বলিতে পাত্রিত না। একপ 

অজ্ঞানাদ্বকারের অবস্থায় অনি্গিষ্টের উদ্দেশে ঘাত্র। 
করা যে কিরূপ সাংঘাতিক ব্যাপার এই ভাবিয়া! তাহার! 

আকুল হইয়।! পড়িতেছিল। ইতিমধ্যেই তাহারা 

কয়েকবার স্পষ্ট অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছে । তাহারা 

নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করিয়াছিল যে, তাহারা 

কলম্বসকে দেশের দিকে ফিরিবার জন্য বাধ্য করিবে 

এমন কথাও হইয়াছিল যে, ইহাতে বাধা প্রাপ্ত হইলে 

তাহার। কলম্বসকে সমুদ্রগর্ভে নিক্ষেপ করিয়া! নিজেরাই 

জাহাজ লইয়। দেশে চলিয়া যাইবে । মনে রাখিতে 

হইবে যে, এই অভিযানের নাবিকের! সকলেই ছিল 

জেলের কয়েদী_ এরূপ চরিরের লোকদের পক্ষে বে 

কোন প্রস্তাব কাধো পরিণত কর! কিছুই অসম্ভব নয় | 

পা [ ২য় বর্ধ, ১ম খণ্ড 

কাজেই বলিতে হুর কলম্বস ষে এরূপ সক্ষট ছইতে রক্ষা 
পাইয়্াছিলেন, তাহা শুধু বিধাতার বিধান । 

আবারও তাহাদের মধ্য চঞ্চলতার আভাব দেখ 

যাইতে লাগিল। কলম্বস তাহাদিগকে শান্ত করিতে 

চেষ্টা করিলেন, ভবিষ্যতে তাহাদের এই কাধ্যের জন্য 

কত বড় সফলতা যে তাহাদের জন্ত প্রতীক্ষা করিতেছে, 

সে কথা স্মরণ করাইয়। দিয় তাহাদিগকে আশ্বাস 

দিলেন। নাবিকের। ইহাতে আশ্বাস না পাইলেও, 

তাহারা যতই কেন আপত্তি করুক না! কলম্বস উন্থাতে 

কর্ণপাত করিবার পান্র ছিলেন না; তিনি অভিযানে 

বাহির হইয়াছেন একটা নুতন পথ আবিষ্কার করিবার 

জন্য, তিনি একটা কিছু না করিয়া ছাড়িবেন না। 

(ক্রমশঃ ) 
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[ অধ পক শধুক্ত স্শীলচন্দ্র রায় চৌধুরী] 

( পূর্ববান্থবুত্তি ) 

জড় ২৩ ভা সকল ” ডপদার্থ ই যে 

অথুপরমাণু সংযোগে গঠিত ইহা পূর্বে বলিয়াছ। 
অপুই নর্ব্বাপেক্ষা সুক্মাংশ, বাহা পদারো নিজস্ব ধর্ম 

রক্ষা করে; যেমন জলের অণু জলেরই ৬ তি স্ুক্মনণা, 

কিন্ত জলের 

দুটা উদজীন ও 

এবং লবণের অশ লবণেরই স্শ্মাংশ : 

অধুকে আরও বিভক্ত করিলে উহ! 

একটি অগ্জান পরমাণুতে পরিণত হইতে এবং সদ্জান 

ও অগ্জান পরমাণর সহিত জলের পর্দের কান সম্পর্ক 

নাই। সেইরূপ লবণের অণুকে ভাগ ক (লে সোঁয়ম্ 

ও ক্লোরিণ নামক দুইটি সম্পূর্ণ বিন পদংের 

পরমাণুতে পরিণত করা ধায়, কিন্ত উ পদের সহত 

লবণের কোন সাঘশ্য নাই | 
যদিও অু পরমাণু অপেক্ষা বৃহঃ তথাপি ইঠাও 

এত ক্ষুদ্র যে অত্যংকষ্ট অণুবীক্ষণ *রদ্বারাও ইহা 
নয়নগোচর হয় না। একটি অথুর টান আন্দাজ 

, ০52 ইঞ্চি; অর্থাৎ সাড়ে তষটি লঙ্গ" অপু 

পাশাপাশি সঞ্জিত করিলে তাহারা মাত্র এক হঞ্চি 

দীর্ঘ স্থান অধিকার করিবে । যতদূর হন বস্ত ভামী- 

দের দৃষ্টিগোচর হইতে পারে, ইহা তদপেক্ষা প্রায় 

ছয়শত গুণ অধিক ক্ষুদ্র। ইংল.গুর বিছ্যাত 

বৈজ্ঞানিক লর্ড কেল্ভিন বলিয়াছিলেন, একটি 

জলবিন্দুর আয়তন বদ্ধিত হইয়া পৃথিবীর সমান 

হইলে তাহার তুলনা জলের অখুগুলি এক একটি 

ক্রিকেট বলের মত মে হইবে । 

কঠিন, তরল, বায়বীয় সকল পদার্থই অণুদ্ধারা 
গঠিত বটে, কিন্তু অণুর সন্নিবেশের তারতম্যের উপর 

উহাদের বিভিন্ন অবস্থা নির্ভর করে! 

কঠিন দ্রব্যের অংগুলি খুব ঘনসন্নিবিষ্ট থাকে । 
তরল দ্রব্যের তদপেক্ষা শিগিল এনং বায়বীয় দ্রব্যের 

আর্9 অধিক অসংঘত অবস্থায় আবদ্ধ থাকে । 

অণুগুলির পরম্পারর মধ্যে আকর্ষণী শক্তি বর্তমান 

আছে । পদার্থে কঠিন অবস্থায় এই শক্তি অধিক 

প্রবল থাকায় অণুগুলি খুব কাছাকাছি থাকে । সেজন্য 

কঠিন পারের নির্দিঃ আকার ও আয়তন রক্ষা করা 

সম্ভব হয়। অপিক তাণবিক শন্তি'র জন কঠিন পদার্থ 
সহজে ভেদ করা ঘায় না। 

তরল পদার্থের অণবিক আকর্ষণী শন্তি অনেক 

কম । সেজন্য ইহার! নিদিষ্ট আকার রক্ষা করিতে সমর্থ 

হয় না, এবং ঈহাদি'কে ভেদ করা৪ অনেক সহজ । 

একটি লোহার পেরেক জলের ভিতর অতি সহজে প্রবেশ 

করে, কিন্তু কাষ্টমধ্যে এবেশ করাইতে বিশেষ বল- 

প্রয়োগ করিতে হয়। 

বায়বীয় পদার্থে অধুগুলির পরস্পরের মধ্যে এত 

ব্যবধান থাকে যে, "তাহাদের আকর্ষণী শক্তি নাই 
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বলিলেই হয়। এই শক্তির অভাবে বাস্পাপুসমূহ 
ইতগ্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়, এবং সেজহ। ইহাদের কোন 

নিদ্দিষ্ট আকার ব। আয়তন থ|কিতে পারে না। 

একটি জলকণার ভিতর অণুগ্চুলি বেরূপ জড়াঁজড়ি 

করিয়া থাকে, ভাহাতে এই শক্তির উঙ্গিত পা ওয়া যায় । 

একটি রবারের স্বত্র বা! নলকে সহজেই টানিয়। লম্বা 

করা যায়, কিন্তু একটি লৌভের হারকে টানিয়া লঙ্বা 

কর! অতি কঠিন । ভাতে দেখা বায় ঘে, কঠিন বা 

তরল একই মবন্ধায় ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের আণবিক 

আকরধণী শন্ভি৪ বিভিন্ন । রবার গএ্রপেক্ষী লৌহের 

আণবিক আকর্মণী শক্তি শধিক বলিয়া লৌহ রবার 

অপেক্ষা এন্ড এবং একই কারণে ভীরক লৌহ অপেক্ষা 

আরও শক | 

একটি কাচ্দণ্ড জলমধ্যে ডুবাইয়। উঠাইয়! লইঈলে 

.দখিবে, উহার সহিত জলক্ণা আট্রকাইয়। আছে। 

ইহার ক|খণ এহ (৭, কাচের অথ ৪ জলের আখ মধে)9 

অ|কধণা এান্ি' বর্তমান মাছে । জলের মধে) অঙ্গুলি 

ডুবাইয়। উদাইয়। লগগলে একহ কারণে অঙ্কুণির সহিত 

জলকণা আটকাইঘা থাকে, আখাহ অস্্উলি ভি্রিয়। 

যায়। হ্ৃতপাত দেখ থাহতেছে বে, এলই পদাথের 

অপু অথব। বিভিন্ন পদাথের অথ 

আকরণী শক্তি বন্তরনান আছে । প্রথমটীকে আমরা 

ন্আঙ্পেষণঃ 5. দ্বিতীষটাকে 'আসপ্রীন' নলিব। 

জলকণার সংহতি আশ্লেমষণশন্তি 

মঙ্কুলির সহিত জলক্ণার 

শক্সিজনিত | কাচদণ্ডের সহিত 

হঈতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আসে দেখিয়। বুঝ। যায় ণে, কাচ 

ও জলকণার আসগঞ্জনশক্তি শু জলকণ।র আশ্রেষণ- 

শন্তি অপেক্ষা অধিক, নতৃবা অন্থুলি বা কাচদণ্ড জলে 

ডুবাইয়া উঠাইবার পরে একেবারে শু থাকিত। 

আবার শুষ্ক কাচদণ্ডটি জলের পরিবর্তে পারদের ভিতর 

ডুবাইলে দেখিবে যে, দণ্ডের সহিত বিন্দুমাত্র পারদ- 

উভয়ের মাধোই 

9 কাচাণ্ড ব। 

স'লগ্রত। আনসঞ্ন- 

জলকণ। নিজ -দল 

গ্পঞ্থ [ ২য় বর্ষ। ১ম ৭ণ্ড 

কণা আট্কাইয়! নাই । এক্ষেত্রে পারদাগুর আগ্লেষণ- 

শক্তি কাচ 9 পারদাখুর আসঞ্জনশক্তি আপেক্দণ 

অধিক 

অন্পুঞ্ঘ্যন্বত্ভী ভ-্ন্কাস্প-- 
(১) &নং চিত্রে দেখ একটি কাচপাত্রে কতক প্তীল 

ছোট ছোট সম আয়তনের মার্বেল ভরা আছে এবং 

সার্থেন বান 

( ৪নং চিত্র) 

অপৰটিতে বালি আছে। দ্বিতীয় পাত্র হইতে বালি 

লহয়। অল্প এপ্স পৰিয়। প্রগম পানে দিলে দেখিবে বে, 

উহা মার্ষেল গুলির পরস্পর মধ্যবর্তী অবকাশ অধিক।র 

করিবে, অথাৎ মার্বেল দ্বারা ভর। 'প্রথম পাত্রের 

ভিতর দ্বিতায় পাশ্রেপ্ধ বালিকণ|গুলির৪ স্থান ঠইয়া 

ঘহবে। 

(২) দ্বিতীয় পাত্রটি পুনরায় বালিদ্বার। ভগ্ডি 

কর। মনে হবে যে, এ পাস্রে আর কোন ্রিনিবের 

স্থান হও, অসম্ভব। এখন এ পাত্রে ধীরে ধীরে 

জল ঢাল ও দেখ যে জল তৎক্ষণাৎ কোথায় অন্তহিত 

হইয়। যাইবে । জল কোথায় গেল বল ত? জল 

বালিকণাগ্চুলির পরস্পর মধ্যবত্তী অবকাশ অধিকার 

করিয়াছে | 

(৩) একটি সম্পূর্ণ জলে ভরা কাচেস গেলাস 

লও। মনে হইবে যে, উহাতে এবার কিছু যোগ 

করিলেই জল উছলিয়া বাহিরে পড়িবে। এখন কিছু 
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লবণ বা চিনি লইয়া ৭ অল্প অল্প করিয়া জলের মধ্যে 

দাও। দেখিবে যে, জল বাহিরে পড়িবে না, অথচ 

লবণ বা চিনি গেল।সের মাধ স্থান করিয়া! লইয়াছে । 

এ স্থান কোথা হইতে আঙিল? 

” আজই সকল পরীক্ষাদ্রারা স্পষ্টই বুঝা বায় মে, সকল 

পদার্থেরই অণুগুলির পরম্পরের মধ্যে অল্পসিস্তর 

অবকাশ আছে। প্রথম পরীক্ষায় বালিকণানমুহ 

মার্ষেলগ্রলির পরম্পর মধ্যবর্তী অবকাশ অধিকার 

করার ন্যায় দ্বিতীয় পরীক্ষায় জলকণাগুলি বালিকণ।- 

সমূহের অন্তর্বত্তী অবকাশ অধিকার করিরাছে । আলে 

লবণ বা চিনি দ্রবীভূত করিলে লবণ ব। চিনির অথু- 

গুলি জলের মপুমধ্যবন্তী অবকাশের ভিতর ছড়।ষয়! 

ঘায়। এইরপে তুই বা ততোধিক তরল পদার্থ মিশ্র 

করিলে একের অণু আন্যের অণুমধ্যবন্তী স্বান অধিকার 

কর। 

অবশ্য প্রকৃতপক্ষে জডপদ।রের অধুসমৃহ মার্বেবল- 

গুলির ন্যায় স্থির থাকে না। নান। পরীক্ষায় প্রমাণ 

পাওয়া যায় বে, উভ।রা সর্বদাই গরিশীল। ভোমরা 

নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিয়াছ বে, মুখখোল। পানে জপ 

বাখিলে এ জলের পরিমাণ ক্রগশঃ কিয়া ধায় । ভার 

কারণ এই খে, সর্দদাই গতিশীল জলের অথণলির 

মধ্যে ০ উহ্ার উপরিতল হঈতে ছুটিয়। বাহির 

1 বাঁত।সের মধ্যে মিশিয়া বায় স্থতরাং অনশিষ্ট 

জলের আয়তন কমিয়া বায়। ইহাকে জলের 

“ল্বা্জ্পীত্ভল্বভ্ন? বলা হয়। জল গরম 

করিলে উহার অণুগ্তলির গতিবেগ আর? বৃদ্দিপ্রাপু 

হয়, সুতরাং আরও অপ্িক সংখ্যক অখু এইরূপে নিজের 

দল ছাঁড়িয়! পলায়ন করে, এবং জল আর শ্রপ্ 

বাম্পাকারে পরিণত হয়। উত্তাপ দ্বার। অণুগুলির 

গতিবেগ বদ্ধিত করিলে উহ্বাদের পরম্পর মধ্যবর্তী 

অবকাশও বুদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং সেজন্য জলের শায়তনও 

বদ্ধিত হয়। কঠিন দ্রব্কে উত্তপ্ত করিলে উহ্ার9 
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আয়তন একই কারে তি হয়| বায়বীয় পদার্থের 

আণবিক আকর্ষণী শক্তি প্রায় নাই বলিলেই হয়; সেজন্য 

ইহারা সর্বদাই ইতস্তত: ছুটাছুটি ও নিজেদের মধ্যে 

ধান্কাধান্কি করে। কোন পারে ইহাদ্দিগকে আবদ্ধ 

করিলে ইহারা বহির্গ হইবার জন্য পাত্রগাত্রে ধাক্কা- 

পান্কি করে, এবং ইভার ফলে পাত্রগান্ত্রেরে উপর 

*চসাঞ্প” সু হম। পাত্রে আবদ্ধ কোন বায়বীয় 

পদার্থকে উত্তপ্ত কলে উহার অণুগুলির গতিবেগ 

বছিত হঈনে, গাত্রগান্রের উপর ধাক্কাধাক্কি এবং সেজন্য 

চাপের পরিমাণ বন্ধিত হইবে । এই কারণে পাতলা 

বুপারেপ নেল্গনের ভিতর ব/তাস ভরিয়া উহ্তাকে রৌদ্র 

রাখিলে আবদ্ধ বাঁতাসের চাপ বাড়িয়া বেলুনটির 

আয়তন বদ্ধিত করিলে | 

টবার আশ্রেঘশ ও আসঞ্জনের ছুট একটি দৃষ্টান্ত 

দিব 

আ.্ক্রহ্মঞ্পী(১) মনে কর, একটি সরু 

1থ কাচনলের ভিতর দিয়। ফৌট| ফোটা জল 

[ডিতেছে (€নং চিন )। একটু লক্ষ্য করিলেই 

( ৫নং চিত্ত ) 

কাচনলের ভিতর দিয়া (ফাটা ফৌটা জল পড়িতেছ 

দেখিতে গাইনে যে, চিত্রে মেরপ প্রদশিত হঈয়াছে, 
জলের ফোটা একশ ক্রমশঃ বড হহঁয়। অবশেষে বিচ্ছিন্ন 

হটয়। নিয়ে পতিত হয় । ইহ! দেখিয়া মনে হয়, যেন 

জলের উপরিভাগে খুব পাতল। রবারের আবরণ আছে 
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এবং রবার যেমন বেশী টানিলে অবশেষে ছিড়িয়। যায় 

জলের ফৌটা'ও যেন নিজের দল হইতে ঠিক সেইরূপ 

ছিড়িয়া পড়ে। জলকণাগুলির পরস্পরের আকর্ষণী 
শক্তি বা আশ্শ্েষণই ইহার কারণ, তাহা বোধ হয় বুঝিতে 
পারিতেছ । 

(২) একটি সরু স্ৃচিকে গলিত মোমের ভিতর 

ডুবাইয়া উঠাইঈয়া ল9। একটি গালায় বা বড বাটিতে 

জল রাখিয়া এ শ্চিটিকে অতি ধীরে ধীরে জলের 

উপরিভাগে রাখিয়া দিলে দেখিবে যে, উভা জল অপেক্ষা 

ভারী হইলেও এখন জলের মধো না ডুবিয়া ভাসিতে 

থাকিবে । 

অনেক সময় দেখিতে পাইবে !ব, ছোট ছোট 

পোকা মাকড জলের উপর াটিয়া বেডাইতেছে। 

ইহাতে দেখা ঘায় বে, জলের উপরিতল প্রসারিত 

রবারের পাতের ন্যায় কাধা করে। সকলের উপরে 

বা পঠ্ঠে মে জলাখুগুলি আছে সেগুলি সর্বদাই তাহা- 

দের নিয়তলের অণুগুলি দ্বারা আকুষ্ট হয়, কিন্তু 

সেগুলি জলের পুষ্টদেশের সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করায় 

ভাহাদের উপরদিকে আর কোন অণু থাকে না, স্থতরাং 

তাহারা উপরদিকে আকৃষ্ট হয় না। ৬নং চিত্রে দেখ 

যে ক চতৃদ্দিক হতে আকছ হইতেছে, কিন্ক খ একে- 

বারে পঈদেশে অবস্থিত থাকায় শুধু নিয়দিকে আকৃষ্ট 

হইতেছে । ইহার জন্তা জলের সপরিতলে বা 

( ৬নং চিত্র ) 

ক অণুটি জলের ভিতরে ও 

খ জলের উপরিতলে অবস্থিত 

স্ঞথ [ ২য় বর্ষ, ১ম খণ্ড 

পৃষ্ঠদেশে সর্বদাই টান ভাব থাকে এবং রবারের 

পাতের ন্যায় কাধ্য করে। ইহাকে আমর! ০পৃি- 

উনি” বলিব । ইহার জন্তাই বৃষ্টির জলের ফৌটা বা 

শিশিরবিন্দু সর্বদাই গোলাকার । খানিকটা পারদ 
সামান্ত উপর হইতে কাগজের উপর ফেলিলে (খিবেঁ * 

ঘে, উভা ছোট ছোট মুক্তাবিন্ুর ন্যায় চারিদিকে 

ছড়াইয়! যাইবে | 

একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারিবে থে? জড়- 
পদার্থের অণুসমৃ আঙ্ললেষণশক্তি হারাইলে কঠিন বা 
তরল সকল জিনিষের অস্তিত্ব লোপ পাইবে । ঘর 

বাড়ী, পাহাড পর্বত সব তৎক্ষণাৎ ধূলিকণায় পরিণত 

হইবে এব: পৃথিবীতে জীৰ জন্ত, বৃক্ষলতা, নদী সমুদ্র 

কিছুই থাকিবে না। মোটের উপর পৃথিবীর চেহারা 

সম্পূর্ণ পরিবন্তিত হইয়া যাইবে । 

জমাভন ীম্ব-কাচ 3 জলের আসঞ্জন- 

শক্তির কথা পূর্বেই বলিয়াছি। দৈনন্দিন জীবনে 

এইরূপ অনেক দৃষ্টান্ত তোমর। এইবার লক্ষা কলে 

দেখিতে পাহবে। পুস্তকের পাতা উল্টাইবার সময় 

অঙ্গুলি ভিজাইয়া লইলে সহজেই এব তাড়াতাডি কাধ্য 

সমাধা ভয়, তাহা জান ইহার কারণ, অঙ্কুলির উপরিস্ত 

জলকণাগুলির সহিত একদিকে অন্গুলির ও অনাদিকে 

ক।গজের কণাগুলির মধ্যে আসঞ্জনশক্তি। এই শক্তি 

না থাকিলে মাকড়সা গৃহকোণে জাল বুনিতে পারিত 

না, গৃহমধ্যে জিনিষপাত্রের উপর বা দেওয়ালে ধুলি- 

কণা জমিতে পারিত না, শিক্ষক মহাশয় অঙ্ক বুঝাইবার 

সময় ব্ল্যাক-বোে খড়ির দাগ দিতে পারিতেন না, 

খামের উপর ডাক টিকিট আটিয়। থাকিত ন।, স্নান 

করিবার সময় জলে নিমজ্জিত হইয়া উপরে উঠিলেই 
কাপড় বা৷ গাত্র কোথাও জলের চিহ্ন থাকিত না, 
ক্বৃতরাং শু তোয়ালে দিয়। গাত্র মুছিবার আবশ্যক 

হইত না__এইরূপ আরও অনেক কৌতুকপ্রদ ব্যাপার 
সংঘটিত হইত । 
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এইবার আশ্লেষণ ও আগসঞ্ুন সম্বন্ধে অন্য একটি 

ব)াপাবের কথা বলিব। তোমরা! নিজে পরীক্ষ। 

করিয়া দেখ। 

৩৫১ একটি পাত্রে জল ও অপরটিতে কিছু পারদ 

রাখ। একটি সরু কাচদণ্ড ও গোটাকয়েক ছুই মুখ 
খোলা বিভিন্ন ব্যাসের সরু ছিদ্রবিশিষ্ট কাচনল লও। 

কাচদগডটির কিয়দংশ জলমধ্য দিয়ী লক্ষ্য করিয়া দেখ 

যে, যেখানে দণ্ডটি জলের সহিত মিশিয়াছে, সেখানে 

দণ্ডের চারিধারে জল ঈষৎ উচু হইয়া উঠ্রিয়াছে। 
ইহার কারণ এই যে, কাচ ও জলের আসঞ্জনশক্তি শ্রধু 
জলকণার আশ্নেষণশক্তি অপেক্ষ। অধিক, সেজন্য কাচ- 

গাত্রে জল উচু হইয়া উঠিয়াছে। 

(২) এইবার দুই তিনটি সরু মোট। বিভিন্ন 

ব্যাসের ছিদ্রবিশিষ্ট কাচনল এরূপভাবে জলমধ্যে রাখ । 

দেখিবে থে, জল নলগুলির ভিতর কিয়দূর পর্য্যন্ত 

উচুতে ঠেলিয়৷ উঠিরাছে (নং চিত্র ) এবং সরু 
ছিদ্রের ভিতর জলের উচ্চতা অপেক্ষাকৃত অধিক। 

ইহার কার্ণ শুন__-নল জলে রাখিবার পর আসঞ্চনের 

জন্য পূর্বের ন্যায় জল নলের ছিদ্রমধ্যে ঈষং উচু 
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হইয়া উঠে; কিন্তু জলের উপরিতলে যে পৃষ্ঠটানের 

কথা পূর্বে বলিয়াছি, তাগার জন্য জলের উপরিভাগ 

সমতল হইতে চেষ্টা করে, এবং এই চেষ্টার ফলে কিছু 

জল টানিয়া উপরে উঠায়। পরে আসঞ্জন্রে জন্য 

জল পুনরায় উহার চাঁরিধারে বক্রভাবে উত্থিত হয় 

এবং পূর্বের ন্যায় পুনরায় জলের স্তন্ত কিছু উপরে 

সেলিয়া উঠে । এই্টরূপে জল ক্রমশঃ উপরে উঠিতে 

থাকে, কিন্তু কিছু উপরে এ সরু জলস্তম্তের ভার এত 

বেশী হইয়া পড়ে বে, তথন জলের উপরিতিলের টান 

হাকে আর টানিয়া উপরে তুলিতে পারে না। সরু 

ছিদ্রের ভিতর জলস্তস্তের ভার কম বলিয়া উহাকে 

টানিয়া কিঞ্চিৎ অধিক দুর উঠাইতে পারে। এই 
ব্যাপারের নাম “ন্কৈস্পিন্ষান্ক হর্স” এবং 
এইরূপ সরু নলকে কৈশিকনল বলে । 

পারদকণার আশ্নেষণশক্তি পারদ ও কাচের 

আসপ্তনশক্তি অপেক্ষা অধিক বলিরা ফল বিপরীত 

হয়। 

৭নং চিত্রে দেখ ঘে জল উর্ধে উঠিয়াছে, কিন্তু 

পারদ নিষ্ষে নামিয়! গিয়াছে । 

( ৭নং চিত্ত ) 

কৈশিকাকষণের কল 
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অনেক কার্য্যে প্রত্যহ তোমাদের কৈশিকাকর্ষণের 

সাহায্য লইতে হয়। দৌয়াত হইতে কালি লইয়া 

কাগজে লিখিয়া যখন ব্লটিং কাগজ দিয় কালি শোষণ 

করিয়া লও, তখন ছুইবার এই কৈশিকাকর্ষণের সাহায্য 

লইতে হয়। প্রথমত; নিব দোয়াতে ডুবাইলে কৈশি- 

কাকধণের জন্য কালি উপরে উঠিয়া আসে এবং একই 

কারণে কালি পুনরায় ব্লটিং কাগজের স্থক্ম রন্ধ.মধ্য 

শোধিত হয়। ল্যাম্পের পলিতার ভিতর তৈল ৷ 

মোমবাতির পলিতার ভিতর গলিত মোম, ইহারই 

স্পঞধ [ ২য় বর্ষ, ১ম খণ্ড 

সাহায্যে উপরে উঠিয়। আলোক জালাইয়া! রাখে 

ল্সানের পর তোয়ালে দিয়া গান্র মুছিবার সময় 'জল- 

কণাগুলি কৈশিকাকর্ষণের জন্য তোয়ালের স্ম্ াশের 

ভিতর আকষ্ট হইয়া চলিয়া যায়, তাহা বোধ হয় এতদিন 
জানিতে না। ইহার জন্যই বৃক্ষলতাদি শিকডদ্বারা 
রস শোষণ করিয়। সর্বদেহে পরিচালিত করিয়া 

বাচিয়া থাকিতে পারে। একটু লক্ষ্য করিলেই প্রত্যহ 
ইহার আরও অনেক দৃষ্টান্ত দেখিতে পাইবে । 

( ক্রমশ ) 

পল্লীচিত্র ও দেশী চিনি 

এক সময় বঙ্গদেশ ভারতের মধ্যে শর্করা 

প্রস্তুতের অন্যতম কেন্দ্রস্থল ছিল। বাঙ্গীলীই ভারতের 

মধ্যে সর্বাপেক্ষা মিষ্টান্নপ্রিয় জাতি এবং বঙ্গদেশে 

যত প্রকার মুখরোচক মিষ্টান্ন গ্রস্তত হয়, সমগ্র ভারতের 

কুত্রাপি আর সেরূপ দ্রব্য প্রস্তুত হয় না। বঙ্গের 

বাহিরে যে স্থানে গমন করা যায়, তথাকার মিষ্টান্ন 

বিক্রয় স্থানে দেখিতে পাওয়া বাইবে যে বিজ্ঞাপন 

ফলকে লিখিত রহিয়াছে 11381708] 

81101) এবং তাহা হইতে তথাকার ধনিক ও বিলাসী 

সম্প্রদায় মিষ্টান্ন সাদরে গ্রহণ করেন। 

বঙ্গবাসীর মিষ্টাক্ প্রিয়্তার নিমিত্ত বঙজগদেশে 
বল পরিমাণে শর্করা উৎপাদিত হইত। তাহার 

পরিমাণ প্রাচুর্য এরূপ ছিল যে, দেশবাসীর আবশ্যক 

সন্ুলান হইয়া দেশ বহিভূত স্থানে রপ্তানী হইয়। 
তথ! হইতে প্রচুর অর্থ আনয়ন করিতে সমর্থ হইত। 

নয9907)92,% 

তাহার ফলে দেশ স্থখস্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে বিরান্্ষমান 

থাকিত। 

এই চিনি বঙ্গদেশে উৎপন্ন ইক্ষু ও খেজুর 

রস হইতে উৎপন্ন হইত। খেজুর বুক্ষ যে বঙ্গের 

একটি লাভজনক সামগ্রী, তাহা বোধ হয় বঙ্গবহিভূ্তি 

লোকগণ অবগত নহে । এই অনাদরে বদ্ধিত পতিত 

ভূমিতে উৎপন্ন খেজুর বৃক্ষই এক সময়ে বাঙ্গালীর 

অন্নসংস্থানের অন্যতম উপাদান ছিল । এক্ষণে অনেকে 

বোধ হয় তাহা চিন্তার মধ্যেও আনয়ন করিতে সক্ষম 

হইবে না। 

এক্ষণে কিন্তু বাঙ্গালীর সেই অন্নসংস্থানের অন্যতম 

উপাদান খেজুজ্ বৃক্ষ বঙ্গদেশ হইতে লোপ পাইতে 

বসিয়াছে। ইহার কারণ আর কিছুই নহে, কেবল 

বৈদেশিক শর্করার আমদানী এবং তাহাই দেশবাসী- 

কর্তৃক সাদরে গৃহীত। বৈদেশিক চিনির ব্যবহারে 



৩য় সংখ্য।--আষাঢ়, ১৩৩৮ ] 

দেশবাসী যে বিশেষ লাভবান হইয়াছে, তাহা দেখিতে 

পাওয়া যায় না। উহাদ্বারা দেশমধ্যে দারিদ্র্য 

বৃদ্ধি ছাড়া হাস প্রাপ্ত হয় নাই; কিন্তু দেশবাসী 

এখনও তাহ দেখিয়াও দেখিতে পায় ন!। 

বঙ্গবাসীর এক্ষণে কর্তব্য এই নষ্টপ্রায় অত্যা- 

বশ্কীয় দ্রব্যের পুনরুদ্ধার করা। তাহা হইলে 

দেশবাসীর পুনরায় কিছু অন্নসংস্থানের উপায় 

সজ্ঘটিত হইতে পারে এবং তাহাতে দেশমাতার 
বদনও পুনরায় হাম্তাবিকশিত হইয়। উঠিবে | 

ইহার পুনরুদ্ধার বিশেষ কষ্টসাধ্য নহে__কেবল- 

মাত্র পুনরায় একা গ্রচিত্তে বৈদেশিক শর্করার পরিবর্তে 

দেশীয় শর্করার ব্যবহার । দেশীয় শর্করা পুনঃ 

প্রচলিত হইলে তাহা উৎকর্ষ সাধিত হইয়া বাঙ্গালার 

একটি বিলুপ্ত বাণিজ্যের দ্বার উন্মুক্ত হইবে । 

একমান্র দেশীয় শর্করার ব্যবসায় নষ্ট হইয়া দেশ যে 

কিরূপ অবস্থায় পতিত হইয়াছে, তাহা অনেকে অবগত 

নহেন। 

আজকাল পল্লীসংস্কার, পললীসংস্কার রবে বাঙ্গালার 

গগন-পবন মুখরিত হইতেছে ; কিন্তু পল্লীর যে কোন্ 

স্থানের সংস্কার করিলে তাহা সংস্কৃত হইবে সে সমন্ধে 

বড় কেহই কিছু বলিয়া! দিতেছেন না, কিন্বা তাহার 

উপায় বিধান করিতেও বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন না। 

চেষ্টার মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় যে, কেহ বলি- 

তেছেন দেশের জঙ্গল পরিষ্কার কর, কেহ 

বলিতেছেন দেশের মরা হাজা জলাশয়গুলির পুনঃ 

ংস্কার কর, কেহ বলিতেছেন পল্লীর রুদ্ধ জলনিকাশের 

পথগুলি যুক্ত করিয়া দাও, কেহ বলিতেছেন পল্লীর 

শিক্ষিত সম্প্রদায় পুনরায় পল্লীমুখী হউন । 

এক্ষণে জিজ্ঞান্য বিষয় হইতে পারে, দেশের এই 

অভাবগুলি পূর্বের ছিল-_না এক্ষণে হইয়াছে? যদি 

এক্ষণে হইয়া থাকে, তবে কেন এরূপ হইল? তাহার 

কারণ সম্বন্ধে কেহ কি চিন্তা করিয়াছেন ? যদি চিন্তা 

স্াভলীভ্্জিজি ও তেম্পী চিক্ক্লি ২. ৬০৭৯ 

করিয়া থাকেন, তাহা হইলে সেই কারণেরই 

চিকিৎসা করা আবশ্যক, নচেৎ এই রোগ আরোগ্য 

হইবার অন্য উপায় নাই। ইহার “কারণ” দূর 

হইলে আর পূর্ব্বো্ত জঙ্গল পরিঞ্ষার, জলাশয় 

উদ্ধার প্রভৃতি সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিবার 

আবশ্যক হইবে না, আপনা হইতেই তাহা সম্পন্ন 

হুইবে। তাহা সম্পন্ন হইলে বিলুপু পল্লীন্ী বে পুনরায় 
ভাস্কর যুত্তিতে দেদীপ্যমান হইবে, তাহাতে সন্দেহের" 
অবকাশ থাকিবে ন|। 

এসম্বন্বধে আমি আমার নিঙ্গের অভিজ্ঞত। ও 

বিপদীপন্ন অবস্থার কথ! বর্ণনা করিতেছি । তাহ 

বণিত হইলে বুঝিতে পারা যাইবে যে, সেই সঙ্গে 
দেশের যুবকগণেরও মানসিক ভাবের পরিবর্তন সাপিত 

হওয়া আবশ্যক, নচেৎ কোন চেষ্টাই ফলবতী হুইবে 

না। 

একদা প্রভাতে আমি হুকাটী হস্তে লইয়া! যে 

মুহৃত্রে বাটার বহির্গত হইয্াছি, তখনই দেখিতে 

পাইলাম থে আমার জোষ্ঠ পুত্রটী অতি বিমর্ষ বদনে 

গ্রভাতের ট্রেণে কলিকাতা হইতে বাচীতে আসিয়া 

উপস্থিত হইল। পুত্রটী ইতিপূর্বেব কলিকাতায় 

অবস্থান করিয়া বি, এ, পাস করিয়াছিল, কিন্তু 

এক্ষণে আমি তাহার কলিকাতায় অবস্থানের 

বায়ভার বহনে অক্ষম হইয়া তাহাকে দেশে লইয়। 

আসিয়াছিলাম | ,পুত্রটা আমার অতি ভাল। সে 

আর বুদ্ধ পিতার স্কন্ধের ভার না হইয়া নিজের উপায়ের 

চেষ্ট! করিতে বাস্ত। 

তাহার এই ব্যস্ততাব বিষয় জানিতে পারিয়া 

আমি তাহাকে বলিয়াছিলাম, তুমি ষে নিজের 

উপায় নিজে করিতে চেষ্টিত তাহা অতি নখের 

বিষয়। কিন্তু এক্ষণে আর কি করিবে তুমি বরং 

কিছু দিবস আমাদের গ্রামের শশী পোদ্দারের বড় 

গোলদারী দোকানে থাকিয়া ব্যবসায়কার্য শিক্ষা 
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করিয়। ল9। পরে আমি মূলধনম্বরূপ তোমাকে কিছু 
অর্থ প্রান করিব তাহা লইয়া কোন কিছু ব্যবসায় 

আরস্ত করিও । পুত্রটী কিন্তু তাহাতে একেবারে 

নারাজ, সে দোকানদারীকে অতি দ্বণিত কাঁধ্য বলিয়। 

মনে করে। 

মদি৪ আগার সনির্বন্ধ অনুরোধে সে ব্যবসায় 

করিতে রাজী হইল, কিন্তু সে তীহ। শিক্ষা 

করিতে রাজী নভে । বাহার বিশ্বাস ব্যবসায়কাষে 

শিক্ষা করিবার কিছুই নাই | টাকা হস্তে লইয়া 

বসিলেহ ব্যবসায় কর। খায়। এদিকে আমি খদিএ 

পল্লীগ্রামের লোক তথাপি আমার এ জ্ঞান আছে 

যে. পিপাসার জল অনায়াসেই প্রাপ্প ভণয়। নায় না, 

তাহার জন্য চেষ্টা করিতে হয়। সেই কারণ আমি 

পুত্রের এ বাকো বিশ্বাপ ন। করিয়া তাহার নিকট 

কোন অথ প্রদান করিতে সাহসী হই নাই । 

তাহার উপর পুত্রের সর্ববাপে্স। অমত থে, সে 

কখনগ শশী পোদ্দারের নিকট অবস্থান করিয়। 

বাবসায়কাধা শিক্ষা করিবে না। কারণ ছিজ্ঞাসায় 

অবগত হইলাম থে, শশী পোদ্দার নদি€ দেশের 

মধ্যে বাবসায় বাণিজ্যের দ্বারা বিশেষ অথশালী 

হইয়াছে এবং নানাকপ সংকাধ্যে বার করিতেছে, 

বহু নিরন্নাকে চাকরী গ্রতিতি প্রদানে অনের সংস্থান 

করিয়া দিতোছ, তথাপি (সম বাণ্তি' তৎপাজী ভাষায় 

বুংৎপন্ধ নহে, কেবলমাত্র বাঙ্গালা ভাষায় ছাত্রবুর্তি 

পাস করিয়াছিল। 

আমি কিন্ত; দেখিতে পাই ঘ, বঙ্গভাবায় শিক্ষিত 

শশী পোদ্দারের জ্ঞান ইংরাজী ভাষায় শিক্ষিত 

যুবকের শপেক্ষা অনেক অধিক। ইহার কারণ 

কি আমায় (কহ বলিতে পারেন? আমার বোধ 

হয়, সে ,বাক্ত মাতৃভাষায় শিক্ষালাভ করিয়াছে 

বলিয়াই আজ যেন অতি অল্পে নানারূপ জ্ঞান 

শিক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে । আমি সেদিন এক- 
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খানি সংবাদপত্র পাঠ করিবার সময় দোঁখলাম 

তাহাতে লিখিত আছে যে, ইউরোপথণ্ডের প্রায় 

সর্বদেশেই শিক্ষিতের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক; কিন্তু 

এদশের শিক্ষার ব্যাপার অতি শোচনীয় । 

তখন আমি সে সম্বন্ধে চিন্তা করিতে লাগিলাম। 

পরে দেখিলাম যে, তাহাদের সেই শিক্ষা তাহাদের 

মাতৃভাষার দ্বারা সম্পাদিত হয়, আর এদেশের শিক্ষা 

বৈদেশিক ভাষার দ্বারা প্রদত্ত হয়_-তাহাতে আর 

জ্ঞান বিস্তৃতি লাভ করিবে কি প্রকারে? একজন 

শিক্ষার্থীর অর্ধ জীবন অতিবাহিত হইবে কেবলমাত্র 

ভাষা জ্ঞান আয়ত্ত করিতে, পরে ত তাহার জ্ঞানলাভ 

হঈবার স্থচনা হঈবে? কিন্তু তখন সে ব্যক্তির 

জ্ঞান লাভের স্থান তাগ করিয়। সংসারনদীর তীরে 

উপস্থিত হইলার সগম্ম আগমন করিবে। বদি 

কেবলমাত্র একটা বৈদেশিক ভাষাজ্ঞানঈ শিক্ষার 

অঙ্গ হয়, তাহা হঈলে শিক্ষার আর কিছু অবশিষ্ট 

থাকে না। ইহাই কি আজকাল শিক্ষার ধারা? 

আমার পুত্রটা কি সেই অভিমানে অভিমানী, তাহা 

আমি বুঝিতে পারি না । 

পৃত্রটির ঘখন বাবঙ্গায় সম্বন্ধীয় ধারণা এবং ইতরাজী 

অনভিজ্ঞের প্রতি ঘ্বণার বিষয় বুঝিতে পারিলাম, তখন 

তাহাকে ব্যবসায় ক্ষেত্র হইতে টানিয়া আনিয়া কৃষি- 

কাধ্যে আত্মনিয়োগ করাইতে মনস্থ করিলাম । 

পুত্রকে বলিলামঃ যখন তুমি ব্যবসায় শিক্ষ। না করিয়। 

ব্যবসায় ক্ষেত্রে গমনে ইচ্ছুক, তখন আমি তোমাকে 

মূলধনন্বরূপ অর্থ প্রদান করিতে পারি না। তবে 

তুমি ব্যবসায় না করিয়া চতুদ্দিকে অমার যে অনেক 

জমি পরিদর্শকের অভাবে পতিত রহিয়াছে তুমি 
তাহাতে চাষ আঁবাদ কর। 

চাষের নাম শ্রবণ করিয়া পুত্র আমার ভয়ে 

কণ্টকিত হইয়া উঠিল। বধাকালে এক হাটু 
কাদাজল ভাঙ্গিয়া ক্ষেত্রের মধ্যে কৃষকদের কাধ্য 
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পরিদর্শন করিতে যাইবে, ইহা! কখনও সম্ভব হইতে 

পারে না তাহাতে সর্পাদির ভয় আছে, ম্যালে- 

রিয়ার ভয় আছে, সম্মানের হানি আছে, আরও 

কত কে.আছে | তখন আমি মনে মনে ভাবিলাম যে, 

সর্পাদির হস্তে আর কয়টা প্রাণ হানি হয়, ভয় যাহা 

তাহা এ ম্যালেরিয়ার। 

তুমি তোমার দরিব্র পল্লীবাসীদ্দিগকে পরিত্যাগ 
করিয়া অমর হইবার জন্য এস্থান ত্যাগ করিয়া যাইবে? 

কিন্তু তুমি একবারও চিন্তা কর না যে, তোমার 

জীবিকার উপায় এই মাালেরিয়াগ্রস্ত ব্যক্তিগণের নিকট 

হইতে লইতে হইবে। তাহা অপেক্ষা তুমি কেন 
এই স্থানে অবস্থান করিয়া! এই স্থানকে ম্যালেরিয়া 

শূন্য করিয়া এবং সকলকে স্বথাস্থ/বিধি সম্বন্ধে উপদেশ 

প্রদান করিয়া আপনার করিবার চেষ্ট। করিয়া এই 

স্থানে বাদ কর না? সহরের ধুলিপূর্ণ বাতাস অপেক্ষয 

পল্লীর এই শ্যামল শীতল ছায়াপূর্ণ বায়ু কি ভাল 

নহে? 

যদিও মহরে ম্যালেরিয়ার অংশ অল্প, কিন্তু তথাষ 

তাহা অপেক্ষাও ভয়ঙ্কর রোগ যক্ষ্মা, অন্থল প্রভৃতি 

বর্তমান। পল্লার কয়জন লোক যন্দ্রা রোগে কিন্বা 

অগ্ রোগে আক্রান্ত হয়? সমন্তই ত সহর হইতে 

পল্লীতে ব্যাপ্ত হয়। 

যাহা হউক, পুত্রের এ কথা শ্রবণ করিয়া আমি 

বলিলাম তোমার ধান্া চাষ করিতে হইবে না। 

তাহা অপেক্ষা তুমি উচ্চ ভূমিতে কদলী, নারিকেল, 
পেঁপে, বাশ প্রভৃতির চাষ করিয়৷ তাহাদারা জীবিকা- 
নির্বাহ কর। পুত্র আমার এ কথা শ্রবণ করিয়া 

হাম্তসবরণ করিতে অক্ষম হইল এবং প্রকাশ 

করিল যে উপরোক্ত চাষের দ্বারা কিছু অম্নসংস্থানের 

উপায় হুইতে পারে, তাহা সে বিশ্বাসই করে না। 
এইবূপই আমাদের চিন্তার ধারা । 

আমি পরে দ্েখাইতে চেষ্টা করিব যে, উপরোক্ত 
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এক একটি দ্রব্যের চাঁষের দ্বার! কিন্ধপ অর্থাগম হইতে 

পারে। কেহ চেষ্টা করে না, নচেৎ এত দিবস বেকার 

সমস্তার অনেক সমাধান হইত । 

আমি পুত্রের কথা শ্রবণ করিয়। তাহার মনোভাব 

অবগত হইবার জন্য তাহার করণীয় বস্তুর বিষয় 

জিজ্ঞান্ু হইলাম । পুত্র আমার বাক) শ্রবণ করিয়। 

বলিল যে, সে কোন চাকরী করিতে ইচ্ছবক এবং প্রত্যহ 

কোট প্যাণ্ট পরিধান করিয়া আফিসে যাতায়াত 

করিবে ইহাই তাহার মনোগত ভাব । তাহার 

বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাতেই মত প্রদান করিলাম, 

কারণ বাল্যের অধীত চাণক্য পণ্ডিতের সেই শোকের 

বিষয় এখনও ত বিস্বৃত হই নাই-_প্রাপ্থেত যোড়শে 

বর্ষে পুত্রে মিন্রবদাচরেৎ” | 

তাই পুক্রটিকে কিছু অর্থ প্রদানপূর্ববক 
কলিকাতায় প্রেরণ করিরছিলাম, তাহার ইচ্ছাতথায় 

সে চাকরী সংগ্রহ করিবে। তাহার ছুইমাস 

কলিকাতায় অবস্থানের পর অগ্য মে হতাশ হইয়! 

বাটাতে প্রতাবর্তন করিয়াছে । সে নাকি তথায় 

একটি আফিনে ভাল চাকরী ঠিক করিয়াছিল, 

বেতন পঁচিশ টাকা; কিন্তু তাহা অপেক্ষা উচ্চ 

উপাধিধারী এম, এ, পাস যুবক সেই চাকরীর 

প্রার্থী হওয়ায় তাহার সেই চাকরীটী হইল না। 

ইহাই তাহার দুঃখের কারণ। তখন আমি মনে 

মনে চিন্ত। করিতে লাগিলাম থে, পুত্র আমার পঁচিশ 

টাকা বেতনের চাকরীর জন্য লালায়িত হইয়াছে) 

কিন্ত এতদিন পধ্যন্ত তাহাকে বিদ্যাশিক্ষা করাইতে 

আমার যে ব্যয় হইয়াছে, সেই অর্থের সুদ পঁচিশ টাকা 
অপেক্ষা অধিক । 

যাহা হউক, পুত্রের নিজের অবস্থা পুত্রের হস্তে 

সমপণ করিয়া অমি কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া গমনো ছ্যেত 

হইয়াছি এরূপ সময়ে আমার গৃহিণী আসিয়া 

জানাইলেন যে, অগ্য ঠাকুর ঘরে আমার এ 
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পাস করা পুত্রের কল্যাণে ডাব চিনি মানস আছে, 

সেই মানসের জন্য চিনি আবশ্যক । আমি শ্রবণ 

করিয়া! বলিলাম, কেন দোকান হইতে তাহা আন! 

হউক, আমি আর তাহার কি করিব। গৃহিণী তাহা 
শ্রবণ করিয়া কহিলেন, সে চিনিতে হইবে না, দেশী 

চিনি আবশ্যক | বিলাতি চিনির দ্বার! ঠাকুরের ভোগ 

নিবেদন হয় না। 

আমি সেই কথা শ্রবণ করিয়া বলিলাম, এতদিন 

তোমরা কোন্ চিনির ভোগ দিতে? গৃহিণী তাহা 

শ্রবণ করিয়া বলিলেন, এতদিন জানিতাম না যে, 

যে চিনি আমর! দেশী বলিয়া ঠাকুরকে নিবেদন 

করিভাম, তাহ! দেশী নহে, তাহা বিলাতি চিনি। 

কেবল তাহা৷ কলিকাতার কাশীপুরে 'টার্নার মরিসন 

কোং কলে দেশীর অনুরূপ পেষাই হইয়৷ দেশী নামে 

চলিতেছে । এক্ষণে তাহা জানিতে পারিয়াছি। আর 

তাহা ঠাকুরের ভোগে নিবেদন করিব না। 

সেই কথা শ্রবণ করিয়া আমার সেই বৎসরের 

একটি ঘটনার কথা স্মরণ হইল এবং মনে হইল, 

ইহারা পল্লীমহিলা ন1 জানিয়া যাহা করিয়াছে সেই 

জন্ত অন্তপ্র ; কিন্তু যে মুহ্র্তে তাহার বিশ্বাসের মুলে 

আঘাত লাগিয়াছে, তংক্ষণাৎ তাহা পরিত্যাগ 

করিয়াছে । সেবার আমাদের জেলার সহরে 

একটি বড় স্বদেশী সভা হইয়াছিল । বাঙ্গালার সকল 

স্বানের বহু বড় বড় স্বদেশী নেতার. শ্ুভাগমন হইয়া- 

ছিল। তথায় মহাত্মা গান্ধীপ্রমুখ নেতাগণের দোহাই 
দিয়! ব্বদেশী দ্রব্যের ব্যবহারের জন্য নানারপ উপরোধ 

অনুরোধ প্রভৃতি চলিয়াছিল। 

আমি সেই সময় আমাদের গ্রামের নকড়ী মণ্ডলের 

বাকী খাজনার নালিশ করিতে তথায় উপস্থিত 

হইয়াছিলাম । দেখিলাম সকলেই খদ্দর পরিহিত এবং 

সকলেই যাহাকে দেখিতে পায় তাহাকেই দেশীয় 

দ্রব্য ব্যবহারের জন্য অন্থরোধ করেন। ঘটনাস্ুত্রে 
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আমি কিঞ্চিং জলযোগের জন্য তথাকার প্রসিদ্ধ মিষ্টান্স- 

বিক্রেতা গোবিন্দ মোদকের দে।কানে প্রবেশ করিয়াছি, 

দেখিলাম এক গাড়ী বিল'তি চিনি উক্ত গোবিন্দ 

মোদকের দোকানে আসিয়া উপস্থিত হইল।  _ . 
আমি একসঙ্গে এত চিনির আমদানী “দেখিয়া 

কিঞ্চিৎ কৌতুহলাক্রান্ত চিত্তে গোবিন্দকে চিনির 
আমদানী সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলাম । গোবিন্দ 

আমার কথা শরবণ করিয়া বলিল, বাবু আমাদের 

এখানে বে স্বদেশী সভ| হইতেছে তাহাতে উপস্থিত 

বাবুগণের ভোজনের মিষ্টান্ন সরবরাহের ভার আমার 

উপর অপিত হইয়াছে । এই উপলক্ষে নানারপ মিষ্টান্ 

প্রস্তুত করিবার জন্য এই চিনি আমদানী করিয়াছি । 

গোবিন্দ মোদকের বাক) শ্রবণ করিয়া আমি 

কিঞ্চিৎ আশ্চধ্যান্বিত হইয়া পডিলাম। আমি তখন 

জিজ্ঞাস! করিলাম, গোবিন্দ, বাবুর যে স্বদেশী সভ! 

করিতে আগমন করিয়াছেন, তোমার এই 

মিষ্টান্ন সকল যে বিলাতি চিনিতে প্রস্তত ইহাতে 

বাবুদের কোন আপত্তি হইবে না? গোবিন্দ বলিল, 

কৈ বাবু, তাহা ত কিছুই দেখি না। কল্য আমার 

তিন মণ চিনির থাবার বাবুর! লহয়া গিয়াছেন। 

অদ্য সকাল হইতে তাগিদ আসিতেছে বে, খাবার 

পাঠাও । বাবু, আমাদের এখানকার ম্বদেশীর নেতা 

যে বাবু, তিনি ত প্রত্যহ আমার দোকান হইতে ছুই 
তিন সের করিয়া এই চিনির খাবার লইয়া যান। 

বোধ হয়, গান্ধী মহারাজ বিলাতি চিনি খাইতে নিষেধ 

করেন নাই। 

আমি বলিলাম, দেশী চিনি কি পাওয়া যায় না? 

তাহাতে খাবার প্রস্তত করিলে কি হইত? গোবিন্দ 

বলিল, বাবু বর্তমানে দেশী চিনি অল্পই পাওয়া 
যায়, কারণ কেহই তাহা গ্রহণ করে না। সেইজন্য 

দেশী চিনির কারখান। সকল প্রায় বন্ধ হইয়! গিয়াছে । 

সামান্য যাহা ছুই একটি বর্তমান আছে, তাহাতে যে 
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সামান্য চিনি উৎপন্ন হয়, তাহার মূল্য কিঞ্চিৎ অধিক । 
কারণ এক্ষণে কেহ প্রচুর পরিমাণে চিনি প্রস্তুত করে 

না, সামান্য পরিমাণে প্রস্তুত করে তাহাতে খরচ 

অধিক পড়ে। মেই জন্য তাহার মুল্যও অত্যধিক 
হইসী'উঠে। যদি অধিক পরিমাণে চিনির কাটৃতি 
হইত, তাহ! হইলে ব্যবসাদারও অধিক পরিমাণ চিনি 

প্রস্তুত করিতে চেষ্টা করিত, তাহাতে অল্প খরচায় 

অধিক মাল উৎপন্ন হইত এবং বনসাদ্বারও স্থপভে 

তাহ! বিক্রর করিতে সমর্থ হইত। 

আমি তাহা শ্রবণ করিয়া বলিলাম, এই স্বদেশী 

সভার বাবুর! চিনির থাছ্ের পরিবন্তে শুড় ব্যবহার 

করিতে পাঞ্জিতেন । গোবিন্দ তাহ। শ্রবণ করিয়া বলিল, 

বাবুরা বোধ হয় তাহাকে ঘ্বণিত খাদ বলিয়াহ মনে 

করেন। গুড় খাইতে হইলে চিপিটক আবশ্যক, 

কিন্ত বাবুর তাহা ভোজন করেন ন।। একপ সময়ে 'দখি 

কতকগুলি যুবক এবং বালক মদ 9 গাঁজার দেকানে 

পিকেটিং করিয়া! দিপ্রহরে জ্লযেগ করিবার জন্য 

গোবিন্দের দে।কানে আগমনপূর্বক সেই বৈদেশিক 

শর্করায় প্রস্তৃত মিষ্টান্ন ভোজন করিতে আরম 

করিল। 

আমি তাহাদিগকে সেই বৈদেশিক শর্করার দ্বার! 

প্রস্তুত মিষ্টান্ন ভক্ষণ করিতে দেখিয়া তাহাদের মধ্যে 

একজনকে নিকটে আহ্বানপুর্ধবক বলিলাম, তোমরা 

গাজা ও মর্দের দৌকানে পিকেটিং করিতেছ অর্থাৎ 

যাহাতে আর দেশে গাজ। ও মদ্দ বিক্রয় না হয়। 

কিন্ত তাহা অপেক্ষা কি এই বিলাতি চিনির ব্যবহার 

কোন অংশে উতরুষ্ঠ বলিতে পার? বরং গঞ্জিকা 

অহিফেন এবং দেশীয় মদ এই দেশেই উৎপন্ন হয়। 

ইহার সমস্ত টাকাই এই দেশে থাকিয়! যায়৷, কিন্তু 
এই বৈদেশিক শর্করার বিষয় একবার চিন্তা করিয়া 

দেখ দেখি। মদ্ গাঁজ| কয়জন লোকে খায়, কিন্তু 

চিনি.দেশের প্রত্যেক লোক ভক্ষণ করে, তাহাতে এত 
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বড় বিরাট দেশ হইতে ইহার জন্য কত টাকা বহিগতি 
হইয়| যায় । 

আজ এই বৈদেশিক চিনির বাবহারের নিমিত্ত 

দেশের কত লোক নিরম্ন হইয়া গিয়াছে একবার তাহ! 

চিন্তা করা আবশ্যক নয় কি? 

আমার সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিষ। নই বালকটি 

লিল, মাপনি শাহ ললিতোচছেন তাহা সভ্য; কিন্তু 

আমর! এসঘ্ান্ধে কি বলিব। আমাদের নেতারা 

নির্বিবিকারে ইহা ভক্ষণ করিতেছেন । অগ্য আমরাই 

পভাতে স্বেচ্ভামেবক অবস্থায় নেহাদিগের চা প্রস্থত 

করিবার সময় এইট চিনির দ্বারাই চা প্রস্থবত করিষা 

দিয়াছি এব তাহারা সকলেই তাচ। সাদরে পান 

করিয়াছেন | সেই কথা আবণ করিয়া আমি কিংকর্তৃব্য- 

বিমৃ” অবস্থায় তুষ্ঠীপ্ডাব অনলন করিয়া গৃহাভিমুখে 

বাত্রা করিলাম । 

মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলাম, ইহাই কি, 

স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহারের একনিষ্টতা । 

আরও 

সেই সময় 

চিন্তা করিয়াছিলাম বে, আজ দশ- 

নেতাগণ বেরূপ 'প্রচণ্ভাবে বিলাতি বস্ত্র পরিত্যাগ 

করিতে উপদেশ প্রদান করিয়া বেড়াইতেছেন, যদ্দি 

সেইরূপ 'প্রচগ্ভাবে বৈদেশিক চিনিও পরিতাগ 

করিতে বলিতেন, তাহা হইলে আজ দেশের বহু নিরন্ন 

কৃষকের গৃহের অন্নাভাব দূর হইত । আজ ক্লধক পাট 

চাষ নিয়ন্ত্রিত করিয়া ব্যাপকভাবে ইক্ষু ও খেজুর 
গাছের চাষ করিতে বদ্ধপরিকর হইত। 

যদিও সে কথা আমার স্বৃতিপথ হইতে লোপ 

পাইয়াছিল, কিন্ত অছ্য গৃহিণীর দেশী শর্করা আনয়নের 

তাড়নায় পুনরায় সেই কথা ম্মরণ হইল; কিন্তু 

আমি ক্ষুত্র প্রাণী, আমি আর এ সম্বন্ধে কি করিব। 

যাহা হউক, গৃহিণীকে তখন নিরম্ত হইবার জন 

উপদেশ দিলাম যে, যদ্দি একেবারে দেশী চিনি না 
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পাওয়৷ যায় তাহ! হইলে ডাব চিনির পরিবর্থে না 
হয় ডাব গুড় প্রদান কর-গুড় ত দেশী। 

গৃহিণী আমার সেই কথাকে বিদ্রুপ মনে করিয়! 

বঙ্কার দিয়া উঠিলেন। তিনি আমাদের বাঙ্গালীর 
হিন্দুর ঘরের গৃহলক্ষ্মী। যাহা সনাতন সংস্কার 
তাহা হইতে তিনি বিন্দুমাত্র বিচলিত হইবেন না 

তাহাতে প্রাণপাত করিতেও প্রস্তুত এবং তাহাদের 

নিজ সংস্কার তাহাদের ধর্ম, এই ত তাহাদের বিশ্বাস। 

তিনি বলিলেন, না তাহা হয় না! । ঠাকুরঘরে ডাব গুড় 

দেওয়া যায় না। ঠাকুর গুড় খান না, চিনি আবশ্যক । 

আমিও তখন মনে মনে ভাবিলাম, ঠাকুর যে গুড় 
খান না, তাহা সত্যও হইতে পারে। কারণ আমরাই 

যখন গুড়কে অসভ্য খাছ মনে করি, তখন আমাদের 

ঠাকুরই বা কেন সেই সভ্যতার পদ হইতে বিচলিত 

হইবেন। তিনি ত আমাদেরই ঠাকুর। 
তখন আর বিন্দুমাত্র বিলম্ব না করিয়া স্বদ্ধে 

একখানি চাদর ফেলিয়া! দেশী চিনির অহ্সন্ধানে 

বহির্গত হইলাম । পূর্বে আমাদেরই গ্রামে দশ পনরটি 

চিনির কারখানা ছিল। দেখিতাম, তথা হইতে 

বনু চিনি শকট বোঝাই হইয়া কলিকাতায় চালান 

হইতেছে এবং সেই সকল কারখানার মালিকগণের 

কেমন সচ্ছল অবস্থ। । তাহাদের গৃহে সদাই হাশ্তরোল, 

কত আনন্দ, কত ভোজনের ব্যাপার, কত উৎসব 

আমোদ; কিন্তু এই পঁচিশ ত্রিশ বংসরের মধ্যে বিদেশী 

চিনি আমদানী হইবার পর তাহাদের সেই হাস্য 

কোলাহল মুখরিত ভবন আজ নিরানন্দের অন্ধকারে 

আবৃত। | 

আমাদের গ্রামের রসিক মণ্ডল একদিন এই দেশী 

চিনির কারখানা! করিয়া জমিদারী পর্যন্ত খরিদ 

করিয়াছিল এবং তাহার গৃহে বারমাসে তেরপার্বণ 

সর্বদাই লাগিয়া! থাকিত। এক্ষণে কিনা সেই রসিক 

মোড়লের পুত্র এই পঁচিশ ত্রিশ বৎসরের মধ্যেই 

ষ্পঞ্থ [ ২য় বর্ষ, ১ম খণ্ড 

নিঃস্ব হইয়া লাঙল স্বন্ধে রৌদ্র বৃষ্টির মধ্যে সামান্ত 

কয়েক বিঘ| জমি চাষ করিয়া কোন প্রকারে সংসার-" 

যাত্রা নির্বাহ করিতেছে। তাহার সেই বিস্তীর্ণ 

কারখানাবাটীর চিহ্ন পর্যন্ত লোপ হইয়া আজ তাহার 

উপর পাট হইতেছে । টা 

একা রমিক মণ্ডলের যে কেবল এরূপ অবস্থা 

হইয়াছে, তাহা নহে । রসিক মণ্ডল, বৈকুণ্ঠ পাড়ুই, 

নবীন দালাল, ছমিরদ্দিন বিশ্বাস, তাছের গাজী 

প্রভৃতি আরও আট দশজন লোক একই কারণে সম 

অবস্থাপন্ন হইয়াছে । সকলেরই কারখানাবাটী এক্ষণে 

পাটের জমিতে পরিণত হইয়াছে । তাহাদের বৃহং 

বৃহৎ ইষ্টকভবন সকল এক্ষণে ইট্টকম্তুপে পরিণত 

হইতে চলিয়াছে । 

ইহা ছাড়াও গ্রামের শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের 

অধিকাংশ লোক এই সকল কারখানার শ্রমিকের 

কার্ধা করিয়া অতি ন্বচ্ছন্দে দিনাতিপাত করিত। 

সকলের হ্থন্দর সুন্দর গৃহ নানারূপ তৈজসপঞ্তে পূর্ণ 
ছিল এবং সকলেই মনের আনন্দে অবস্থানের নিমিত্ত 

্বাস্থ্যসম্পন্ন ছিল। কিন্তু এক্ষণে তাহার! কাধ্যা- 

ভাবে ছুঃখদারিফ্যের মধ্যে অবস্থান করিয়া তাহাদের 

নেই গৃহ সকল পর্ণকুটারে পরিণত হইয়াছে এবং 

তাহাদের সেই তৈজদপত্র বিক্রয়, বন্ধক প্রভৃতিতে 

প্রায় সমন্ত নষ্ট হইয়া গিয়াছে । অনেকের এক্ষণে 

ভোজনপাত্র ভগ্ন প্রস্তর ও থালা এবং জলপান্র 

ধত্তিকানির্মিত ভাগু, ইহাই তাহাদের সম্বল। 

তাহার উপর অন্ন চিন্তার জন্য মানসিক অশান্তির 

তাড়নায় সকলেরই প্রায় স্বাস্থ্যভ্গ হইয়! এক্ষণে 

অকালবার্ধক্যে পরিণত হুইয়াছে। 
আমাদের গ্রামের এই চিনির কারখানা নষ্ট হুইয়। 

গিয়া যে কেবলমাত্র শর্করা ব্যবসায়ীর এবং 

তাহাদের শ্রমিকগণের অবস্থা শোচনীয় করিয়াছে, 

তাহ। নহে। গ্রামের অর্থাগমের পথ রুদ্ধ হওয়াতে, 
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আর গ্রামের গোপকুলের দধি ছুগ্ধ বিক্রয় হয় না। 

তাহাক্রা ক্রমশঃ দারিত্র্যদশায় উপস্থিত হইতেছে । 
মোদকের মিষ্টান্ন বিক্রয় হয় না। নাপিতকুল আর 

গৃহস্থ বাটা হইতে পূর্বের ন্যায় বিদায় প্রাপ্ত হয় না, 
তাই অবস্থা ক্ষন হইতেছে । বারুইয়ের পান বিক্রয় 

হয় না, জেলের মংস্ত খরিদ করার লোক আর 

বাজারে নাই। এমন কি, জমিদারের খাজনাই সময়ে 

আদীয় হয় না। জমিদার দারিপ্র্যদশায় পতিত 

হইয়াছেন | গ্রাম্য চিকিৎসকও চিকিৎসাকাধ্য 

করিয়া আর সেরূপ পয়স৷ প্রাপ্ত হন না। অনেকে 

উদ্নরান্ন সংগ্রহ করিতে অপারক, তাহাতে চিকিৎ- 

সকের পয়স। কোথা হইতে প্রদান করিবে । 

গ্রাম্য জলাশয় সকল আর মালিকের অর্থাভাব- 

বশতঃ পক্কোদ্ধার হইতে বঞ্চিত। তাহারা যেন সেই 

লজ্জায় পানা, শেওলা প্রভৃতি দ্বারা মুখ আবৃত করিয়া 

নানাবূপ রোগের বীগাণু লইয়া! বসিয়াছে । লোকে সেই 

জল পান করিয়া পুনঃ পুন: রোগাক্রান্ত হইতেছে 

এবং চতুদ্দিক হইতে শ্রবণ করিতেছে, বঙ্গবাসী অসভ্য, 

তাহারা স্বাস্থ্যবিধি সম্বন্ধে একেবারেই অজ্ঞ । 

ঠিক .এমু কারণেই গ্রামের পূর্ব পরিষ্কৃত বাগান 
সকল এক্ষণে জঙ্গলাবৃত হইয়! ইহাদের অধিস্বামীবর্গের 

উপর ক্রোধ করিয়া ম্যালেরিয়ার বীজ ক্রোড়ে লইয়া 

অবস্থান করিতেছে । কেহ ইহাদের নিকট গমন 

করিলে অমনি ম্যালেরিয়ার বীজ ছাড়িয়া দিতে চেষ্টা 

করে। গ্রাম্য রাস্ত। মকলও অর্থাভাবে সংস্কার বঞ্চিত 

হয়! দিন দিন শীর্ণকাষ হইয়! পাতালে প্রবেশ করিবার 

জন্য চেষ্টা করিতেছে। 

গ্রামের পয়স্বিনী এবং ভারবাহী বলদ সকল 

তাহাদের প্রত্গণের অবস্থাদৃষ্টে ক্ষোভে আকাশমার্গে 

উড্ডীন হইবার চেষ্টায় ব্যস্ত। সেই নিমিত্ত তাহাদের 

নিকট হইতে আর পূর্বের স্তায় ছুগ্ধ কিম্বা কাধ্য প্রাপ্ত 

হওয়া যায় না। পুক্ষরিণীর মংস্য সকলও সেই পচা 

স্লীজ্্জি ও ৫কস্লী ভ্িভ্নি এল 

শেওলাবৃত জলের মধ্যে অবস্থান করিয়৷ হাপাইয়া 

উঠিতেছে। সেই নিমিত্ত তাহারাও দিন দিন সন্তান 
প্রসব করিতে পারিতেছে না। ইহার পরিণাম যাহা 

হয়ঃ এক্ষণে তাহাই হইতেছে । 

ইহাই আমাদের গ্রামের বর্তমান অবস্থা । এখন 

যে সময় গ্রামে মড়ক উপস্থিত হয়, তখন দেখি সেই 

মড়ক নিবারণ করিবার জন্ত সরকার হইতে বড় বড় 

ডাক্তার প্রেরিত হয়। তাহারা মড়ক নিবারণের জন্য 

নানারপ বৈদেশিক ওঁষধের টাকা প্রভৃতি প্রদানাস্তে 
তাহাদের জ্ঞানের মাহাত্ম্য প্রচার করিয়া গমনকালে 
আমাদিগকে বিশেষরূপে স্বাস্থরক্ষা সন্ধে বৈজ্ঞানিক 
এবং অবৈজ্ঞানিক উপদেশ প্রদান করিতেও ভুলিয়৷ 

যান না। 

আমি কিন্ত তখন দূর হইতে তাহাদের উপদেশা- 

বলী শ্রবণ করিয়া মনে মনে হাস)সংবরণ করিতে পারি 

না এবং মনে মনে বলি যে, যতই আমরা স্বাস্থ্যবিধি 
সম্বন্ধে অজ্ঞ হই তথাপি আমরা জানি যে এই স্বাস্থ্য 
বিধি রক্ষার মূল কোথায় এবং তাহা কিরূপে অস্তহিত 
হইয়াছে । তোমর! বাহিরে যতই উঁষধের প্রলেপ দাও 

তাহাতে রোগের মুল দৃরীভূত হইবে না। ইহার 
মূলদেশ অন্তস্থানে নিহিত। 

অনেক ছুঃখের কথা বর্ণনা করিয়াছি । এখন যে 

দুইটা স্থসমাচার প্রদান করিতেছি, তাহ। শ্ববণ করিয়া 

বোধ হয় সকলে স্থথী হইবে। বিশেষতঃ এই 
নারী প্রগতির যুগে নারীগণের স্থথস্বাচ্ছন্দ্ের কথ৷ 

শুনিলে নিশ্চয় আমাকে ধন্যবাদ প্রদান না৷ করিয়। 

কেহই থাকিতে পারিবে না। 

পল্লীতে এক্ষণে আর সায়ংকালে পূর্বের ন্যায় 

কাহারও চত্ত্রীমগ্ডপে, শ্রীষ্ষের সময় কাহারও 

প্রাঙ্গণৈ অথথা গ্রামের সরকারী পঞ্চাননতলাম্ব 

সকলে মিলিত হইয়া সেই সাম্ধ্যবৈঠক হয় না। 

কারণ ইহাতে জালানী তৈল এবং তামাকে কিঞ্চিৎ 



২৩৬৮৮ 

ব্যয় হয়। তৎকালে প্রত্যেকেই ইচ্ছা করিত যে, মে 

সেই ব্যয়ভার বহন করিবে এবং তাহার বাটাতেই বৈঠক 
হউক । 

কিন্ত এক্ষণে আর কেহই সেই ব্যয় বহনে ইচ্ছুক 

নহে । নাই, তা ব্যয় করিবে কোথা হইতে ? প্রত্যেকেই 

ইচ্ছ। করে তাহার বাটীতে সান্ধ্যবৈঠক না বসিয়া 

প্রতিবেশীর বাটীতে বন্থক। সে তথায় গমন করিয়! 

তাহার তামাক ব্যয়ের কিঞ্ি২ লাঘব করিয়৷ আসে । 

সেই কারণে, এক্ষণে কেহ আর কাহারও বাটীতে 

আগমন করে না। 

পূর্বের প্রতাহ সন্ধ্যাকালে এই বৈঠক বসিত বলিয়া 

বাটাস্থ পুরুষ ব্যক্তিগণ তথায় গমন করিয়! নানারূপ 

ক্রীড়া, গল্প প্রভৃতির দ্বারা সমস্ত দিবসের কর্ধক্লান্ত মনকে 

পুনরায় মতেজ করিয়। লইত। এদিকে দেই সময় 

গুহস্থিত মহিলাগণ সমন্ত দিবসের গুহকার্য সমাপন 

করিয়। পুরুষগণের রাত্রিকালের আহাধ্য দ্রব্য আবৃত 

করিয়া তাহাদের আগমন প্রতীক্ষায় অপেক্ষা করিতে 

হইত বলিয়া সেই অবসর অতিবাহিত করিবার জন্ত 

সামান্ সামান্য কুটীরশিল্পে নিযুক্ত হইত । 

কেহ বা সেই অবকাশে গৃহের ব্যবহৃত পুরাতন 

বন্ত্রগুলির দ্বারা গৃহ সজ্জিত করিবার উপকরণ ক্ষণ- 

ভঙ্গুর কাচের বাসন খরিদ না করিয়। তাহাদ্বারা কন্থা 

প্রস্তুত করিবার জন্য তাহার সেলাই কাধ্যে নিযুক্ত 

হইত। কেহ বা গৃহস্থের ব্যবহারের নিমিত্ত এবং 

তাহার উদ্বত্ত অংশ বিক্রয় করিয়া ছুই পয়সা সংস্থানের 

নিমিত্ত সম্মীর্জনীর কাটা প্রস্তুত করিবার জন্য নারিকেল 

পাতা কাটিতেন। কোন বর্ষীয়পী মহিল! সেই সময় 

গৃহের আবশ্াকীয় রজ্জুর জন্য এবং তাহার উদ্ৃত্ত 

অংশ বিক্রয় করিবার জন্য টাকুর দ্বারা পাট হইতে 

স্ত্ প্রস্তুত করিতেন । কেহ কেহ বা সেই অবকাশে 

চরকা লইয়া বসিয়৷ তাহাদ্বারা সংসারের একটা 

আয়ের ব্যবস্থা করিতেন। কেহ কেহ বা সেই 
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অবকাশে রামায়ণ কিধ। মহাভারত- লইয়া নিজেও 

পড়িতেন, প্রতিবেশিনী মহিলাবর্গকে শ্রবণ করাইয়৷ তৃপ্ত 

হইতেন এবং সময় সময় হয়ত বহিস্থ পুরুষদিগের 

বিলম্বের নিমিত্ত মুখে কিঞ্চিৎ বিরক্তিও প্রকাশ 

করিতেন । হু” 7? 

এক্ষণে আর সেই রাত্রিজাগরণের বালাই নাই। 

এক্ষণে পল্লীর সেই সান্ধাবৈঠক বন্ধ হইয়া! যাওয়ায় 

সন্ধণার পর আর কেহ কাহারও বাটাতে গমন 

করে না। সকলেই নিজের হুর্ভতাগ্যের চিন্তায় ব্যন্ত। 

আমোদ করিবে কখন? সেজন্য সকলেই সান্ধায- 

সমাগমেই নিজ নিজ গৃহে তৈল পুড়িবার ভয়ে 

আহারাদি করিয়া শয়ন করে। মহিলাগণেরও 

আর রাত্রিজাগরণ করিয়া কোনরূপ শ্রমসাধ্য কার্ধ্য 

করিবার আবশ্ঠটক হয় না। কাঁথ। সেলাই এখন বন্ধ 

হইয়া গিয়াছে। সম্মার্জনীর জন্য নারিকেল পাতা 

কাটাও বন্ধ হ্য়াছে। কেবল রামায়ণ মহাভারতের 

স্থলে কদাচ কোন স্থানে উপন্যাসের আমদানী 

হইয়াছে । ইহ! কি পল্লীমহিলাগণের স্থখ নহে ? 

অনেকে বলে, এখন পক্লীগ্রামে চৌর্যযভয় 

অনেক হাস প্রাপ্ত হইয়াছে। কেহ কেহ ইহাতে 

স্থশাসনের গুণকীর্তঘন করেন। আমার মতে কিন্তু 

স্থশাসনে যত হউক আর না হউক, গ্রামের পূর্ববাবস্থা 

হইতে বর্তমান অবস্থায় আগমনের নিমিত্ত যে রোগ- 

বালাই উদ্ভব হইয়াছে-_ইহা তাহারই স্থখময় ফল। 

এক্ষণে অনেক সময় সন্ধ্যার পর চোরেরা উতান- 

শক্তিহীন হইয়া পড়ে। হয়ত সেই দিবস জ্বরের 

পালার দিন থাকাতে কন্থা আচ্ছাদিত গাত্রে সে 
কম্পনের কৌশল প্রদর্শন করিবে, না সেই দিবস সে 

চৌধ্যকার্যের কৌশল দেখাইবে। কেহ বা চৌর্ধ্য- 

কাধ্য করিবার নির্দিষ্ট দিনে পাচ দিবস জ্বর ভোগ 

করিয়া অন্পপথ্য করিয়াছে তখনও তাহার ভালরূপ 

পার্দচালনা করিবার ক্ষমতা হয় নাই। 
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আমাদের গ্রামের নরহরি বাড়ুর্ষ্ের বাটীতে সেবার 

জট মুচি চুরি করিতে আসিয়াছিল। জটে অনেক 

* কষ্টে গৃহদ্বারে সিঁদ কাটিয়া যে মুহূর্তে গৃহে প্রবেশ 

করিতে উদ্ধত, নেই মুহূর্তেই তাহার ম্যালেরিয়া জরের 

* "গী্-্উপস্থিত হইল। জটে সেই স্থানেই উত্থানশক্তি- 
রহিত হইয়া শীতে কাপিতে লাগিল। এদিকে 

গৃহস্থ নিশীগকালে বাহিরে মনুমযশব্ শ্রবণে গৃহ হইতে 

বহির্গত হইয়া সমস্ত ব্যাপার উপলন্বিপূর্ব্বক জটেকে 

থানায় দিবার পরিবর্তে তাহাকে গৃহে পৌছাইয়া 

আসিতে হইল। ইহ! কি পল্লীর একট৷ স্থুখ নহে? 

তাহার উপর চোরে এখন চুরি করিয়া একেবারে 

অধিক দ্রব্য বহন করিয়া লইয়া যাইতে সক্ষম হয় না। 

সে সামর্থাশন্ত হইয়া বহনশক্কিহীন হইয়াছে । 

দেশী চিনির ব্যবসায় নষ্ট হইয়া গিয়া সাক্ষাৎ 

স্বন্ধে গ্রামের কাহাদের জীবিকা নষ্ট হইয়া গিয়াছে 

তাহা বলিতেছি। প্রথমত: দশ বারজন ধনী 

কারখানাওয়ালার, পরে ছুই তিন শত মন্ত্রের, 

পঞ্চাশ ধাটজন গোযান ওয়ালার এবং অন্ততঃ পাচশত 

ঘর খেজুর গাছ ও ইক্ষু চাষীর। ইহা একটিমাত্র 

গ্রামের কথা বলিতেছি। এইরূপ এই বঙ্গদেশে আর ও 

কত গ্রাম বিদ্যমান তাহাদের এরূপ সর্বনাশ হইয়। 

গিয়াছে । 

অনেকে বৈদেশিক চিনির সুলভ মূলের উল্লেখ 

করিয়।৷ সমাজের অর্থনৈতিক অবস্থার দিকে লক্ষ্য 

করিতে বলেন; কিন্তু মকলেই স্থলভ মূলের দ্রব্য খরিদ 
করাতে দেশের যে অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান হইয়াছে 

তাহার ফল সম্মুখেই দৃষ্ট হইতেছে । আর তছুপরি 

পৃথিবীর সকল সমজই সব সণয় কেবল অর্থনৈতিক 

দিক লক্ষ্য করিয়৷ জীবিত থাকিতে পারে না। সে 

সন্বদ্ধে উপমাস্থলে বলিতে হয় দুই একটি স্থলভ নিষিদ্ধ 

মাংস। সেইরূপ এস্থলেও একটু বিচার বিবেচনা 

গ্মাবশ্থক | 
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এক্ষণে চিনির অনুসন্ধানে বহির্গত হইয়া অনেক 

দুঃখের কথ! বলিয়া ফেলিয়াছি। আর সময় নষ্ট কর! 

কর্তব্য নহে। যখন আমার গ্রামে দেশী চিনি 

সংগ্রহ করা সম্ভব নহে দেখিলাম, তখন অন্ত গ্রামে 

অন্ুসন্ধননে ব্যস্ত হইলাম। লিজ্ঞাসায় জানিতে 

পারিলাম, এখান হইত প্রায় ছুই মাইল দূরে নিতাই 
হাতীর একটি চিনির কারখানা আছে। তথায় 

গমন করিলে দেশী চিনি প্রাপ্ত হইতে পারিব। তাহ! 

শ্রবণ করিয়া সেই ছুই মাইল পথ যাইতে প্ররস্তত 

হইলাম। আমরা পরা গ্রমের লোক, হাটিতে কষ্ট 

বোঁধ করি না । এখনও আমাদের সে স্বভাব অন্তহিত 

হয় নাই। 

বাহা হউক, সেই ছু মাইল পথ অতিক্রম করিয়া 

নিতাই হাতীর চিনির কারখানার দ্বারে উপস্থিত 

হইয়া দেখিলাম বে, একটি স্থনঙ্জিত যুবক তথায় 

দণ্ডায়মান হইয়। সিগারেট টানিতেছেন। পরিচয়ে 

অবগত হইলাম, তিনি নিতাইচন্দ্র হাতী মহাশয়ের 

পুত্র গজেন্্রনাথ হাতী। চিনি প্রাপ্তি সঙ্বন্ধে জিজ্ঞাসা 

করায় অবগত হইলাম, তাহার পিতা নিতাইচন্ধ্র 

হাতী মহাশয়ের স্বর্গারোহণের পরেই ছুই বংসর ভইল 

গজেন্দ্রনাথ কর্তৃক তাত বদ্ধ হইয়া গিয়াছে । 

গজেন্্রনাথের নিকট কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া 

জানিলাম, তিনি তাহার পিতার জীবদ্দশয় কলিকাতার 

মেসে অবস্থান করিয়। কলেজে বিদ্যাভ্যাস করিয়াছেন । 

সেস্থানে বি, এ, পরীক্ষগ। প্রদ[ন করিয়া ভাহাতে সাফল্য- 

লাভ করিতে পারেন নাই । তাহার পর পিতার 

মৃত্যুর পর হইতে দেশেই অবস্থান করিতেছেন । 

কারবার বন্ধ করিবার সম্বন্ধে জিজ্ঞ/সা করিলে তিনি 

বলিলেন যে, এ কাধ্য অতি শ্রমসাধ্য এবং সম্মানের 

হানিজনক, তাহ! অপেক্ষা তিনি পুনরায় বি, এ, 

পরীক্ষা গ্রদানপূর্বক আইন পরীক্ষা দান করিয়া 
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কোনস্থানে ওকালতি করিবেন কিন্বা 

কোন চাকরী গ্রহণ করিবেন । 

তাহা ন। করিলেও তাহার ন্বর্গগত পিতা নিঃস্ব 

অবস্থা হইতে চেষ্ট৷ 'এবং পরিশ্রমের গুণে এই কারবার 

স্থাপন করিয়া যে ছুই পয়সা! রাখিয়।! গিয়াছেন তাহাতেই 

তাহার সচ্ছলে দিনাতিসাহিত হইবে । তখন ভৃয়ো- 

দর্শনের ফলে বুঝিতে পারিলাম যে, শ্রীমান্ গজেন্দ্রনাথ 

বর্তমান যুগের বঙ্গীয় যুবক, যুগধর্শের প্রভাব হইতে 

তিনি মুক্ত হইতে পারেন নাই। কারণ দেখা যায়, 

মাড়োয়ারী পিতা যদি মৃত্যুকালে একলক্ষ মুদ্রা রাখিয়৷ 
যান, পুত্র পরে তাহ। যেমন কারয়াই হউক, সাত 

লক্ষে পরিণত করিবে । আর বর্তমানে যদি বাঙ্গালী 

একলক্ষ মুদ্রা রাখিয়া যান, পুত্র তাহা ত কোন প্রকারে 

বদ্ধিত করিতে চেষ্টা করিবেনই না, পরন্ত নিশ্টেষ্টভাবে 

বসিয়া তাহাই খাইয়া ফেলিবেন । 

পূর্বতন বাঙ্গালী ব/বসাধ়িগণ ব্যবসায়দ্বার! যে অর্থ 

সঞ্চয় করিয়া রাখিয়া পরলোক গমন করিয়াছেন, 

এক্ষণে তাহাদের বংশধরগণ তাহা বদ্ধিত করিতে চেষ্টা 

না করিয়া তাহারই দ্বারা কোনরূপে নিজেদের 

গ্রামাচ্ছাদন করিতেছেন এবং তাহাদের সেই পিতা 

পিতামহের ব্যবসায়ের স্থানে মারবাড়দেশবাসী আগমন 

করিয়৷ সেইরূপ অর্থোপার্জন করিয়া লইয়! প্রস্থান 

করিতেছেন । 

আজকাল বঙ্গীয় যুবকগণ মুখে যাহাই বলুন, 
অন্তরে কিন্তু তাহারা অনেকট৷ ব্দলাইয়াছেন। বাঙ্গালী 

যুবকগণ ক্রমশঃ ব্যবসাফাদি কার্যে রত হইতেছেন, 

তথাপি তাহাদের মধ্যে অনেকে ব্যবসায়কে ঘ্বৃণ্য 

কার্য মনে করেন। তাহাদের মানসিক ভাব হইতেছে 
বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া 

কোন স্থানে চাকরী কিন্বা ওকালতি গ্রহণ, 

নচেং আজ বাঙ্গালী অব্যবসায়ী নামে প্রচারিত 

হইত না। 

কোনস্থানে 

ষ্ঞথ [ ২য় বর্ষ, ১ম খণ্ড 

যাহা হউক, আমি আর তথায় বৃথা কালক্ষেপ না 

করিয়। অন্থ চিনির কারখানার সম্বন্ধে সিজ্ঞাসা করি- 

লাম। তাহাতে অবগত হইলাম, নিকটস্থ প্রায় সমস্ত 

কারখানা ধ্বংসের পথে গমন করিয়াছে, কেবল সেই 

গ্রামের দিগম্বর মাইতির কারখানা মুতকল্প অংধায় : 
বর্তমান। সেখানে গমন করিলে আমি বিশুদ্ধ দেশী 

চিনি প্রাপ্ধ হইব | 

কালবিলঘ্থ না করিয়া আমি দিগ্ধর মাইতির 

কারখানায় উপস্থিত হইলাম । দেখিলাম, বৃদ্ধ দিগ্থর 

নগ্নগাত্রে নগ্নপদে সেই রৌদ্রে তাহার নিয়োজিত 

শমিকগণের সহিত তাহাদের কাধ্যে সাহাধ্য 

করিতেছে । ইহা দেখিয়া আমার মন কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত 

হইল। মনে করিলাম, এখনও বাঙ্গালা তাহার 

কর্মশক্তি হইতে বঞ্চিত হয় নাই। এখনও যে ছুই 
একজন লোক জীবিত রহিয়াছে, কালে তাহাদেরই 

আদর্শ লইয়! বাঙ্গাল! পুনরায় ব্যবসাজগতের আদর্শ 

স্থানে দণ্ডায়মান হইতে পারিবে । অবসাদের ঘোর 

একদিন কাটিবেই কাটিবে। 

এদিকে দিগস্বরের সহিত সাক্ষাৎ হইলে দিগম্থর 

অতি সণাদরে আমাকে আহ্বান করিল এবং আমার 

তথ|য় আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। আমি 

তাহাকে আমার আগমনের কারণ জানাইয়া 

দেশীয় শর্কর। সম্বন্ধে দুই একটি কণা অবগত হইতে 

চেষ্টা করিলাম এবং জিজ্ঞাসা করিলাম, দেশস্থ প্রায় 

সমস্ত কারখানাই বন্ধ হইয়। গিয়াছে তোমার কারখান। 

কি প্রকারে চলিতেছে ? তাহাতে দিগঘ্ধর বলিল, ইহা 

সত্য দেশমধ্যস্থ সমস্ত কারখানাই প্রায় বন্ধ হইয়া 

গিয়াছে, আমি আর ইহা বন্ধ করি নাই। তবে 

পূর্বের ন্যায় আর বেশী চিনি প্রস্তুত করি ন৷ সামান্ত 

উৎপন্ন করি, তাহ! কেবলমাত্র দেবপূজার জন্য ব্যবহৃত 

হয়। 

সেই নিমিত্ত নিশ্টেষ্টভাবে কালক্ষেপ না করিয়। 



৩য় সংথ)- আবাঢ়, ৯৩৩৮ ] 

কিঞ্চিৎ লাভে চিনি প্রস্তত করাই শ্রেয়। তবে 

. বিশাতি শর্করার আগমনে যে" দেশ চিনির ব্যবসায় 

নষ্ট হইয়াছে তাহ! সত্য; কিন্তু তাহা ছাড়া বদ্ধিত 

| পাট চাবের জন্তওই হার অনেক ক্ষতি 

হইয়াছে । পাটের দর বৃদ্ধিপ্রাপ্ধ হইলে একসঙ্গে 

কিছু টাকা হস্তগত হইবার লোভে রুষককুল থেজর 
গাছ নষ্ট করিয়া! পাট বপন করিতে ব্যস্ত হয়, 

তাহাতেই অনেক সময় গুড় পাওয়! যায় না। সেই 

কারণেও চিনি প্রস্তুত করিতে অপমর্থ হইয়াছিলাম । 

নচে আমাদের দেশীয় প্রণায় শর্কর! প্রস্তুত 

করিলে বৈদেশিক শর্করা অপেক্ষা যে বিশেষ অধিক 

পড়তা হয় তাহা নহে। তবে বৈদেশিক শর্করার ন্যায় 

শুভ্র করিতে কিঞ্চিৎ অধিক পড় তা পড়ে । যাহা সামান্য 

অধিক পড়ত। হইবে, তাহা দেশেই থাকিয়া যাইবে । 

এই কথা৷ বলিয়া দ্িগঞ্র দেশীয় প্রথায় শর্করা প্রস্তুত 

সন্ধে সমস্ত জ্ঞাপন করিল। 

দেশী চিনির প্রস্তত প্রণালা 

চিনি প্রস্তত করিতে হষ্টলে গুড় আবশ্যক । এ 

দেশে তিন প্রকার বৃক্ষের রস হইতে গুড় উৎপন্ন হয়_ 

ইক্ষু, থেজুর এবং তাল । তন্মধ্যে তালের রসের 

গুড়ের কাধ্য অন্ন পরিমাণ লোকেই করে। তাহা 

হইতে যে গুড় হয় তাহাদ্বারা মিছরি প্রস্তুত হয়) 

কিন্তু সাধারণের সাংসারিক জীবনবাত্রার আবশ্যকীর 

চিনি ইক্ষু এবং খের রসের গুড় হইতে উৎপন্ন হয়। 

ত্রিশ বৎসর পূর্বের এই বঙ্গদেশে এত চিনি প্রস্তুত 

হইত যে, সমগ্র দেশের অভাব সম্কলান হইয়া বিদেশে 

রপ্তানী হইত : কিন্তু এক্ষণে তাহা স্বপ্রমাত্র বলিয়া 

প্রতীয়মান হয়। দেশবাসীর এক্ষণে সর্বপ্রথম কর্তব্য 

যাহাতে বঙ্গদেশে এই নষ্ট বাণিজ্যের পুনরুদ্ধার 

হয়। 

দেশী চিনির প্রস্বত প্রণালী অন্থসারে, চিনি প্রস্তুত 

স্ভনীজ্্জি ও হস্পী ভিন ২৭৯ 

করিতে হইলে নিয়লিখিত দ্রব্যগুলি আবশ্ক হয়। 

ইহাতে কোন মূল্যবান্ কলকজ্জার কিন্বা ইঞ্জিন বয়লারের 
আবশ্যক হয় না।. সামান্য সহম্্র কিন্বা দেড় সহত্্ মুদ্রা 

মূলধন লইয়া বসিলে এই কারবার আরম্ভ করা যায়। 
ইহাতে আবশ্যকীয় সরঞ্জাম হইতেছে কতকগুলি মাটির 
গ।মলা, বড় চুপড়ি, গুড় কাটিবার জন্য এবং চিনি 
উঠাইবার জন্য ই রকম আকুৃতিবিশিষ্ট দুইখ।নি বড় 

লৌহনিম্মিত ছুরি (১নং চিত্র), &5 জাল দ্রিবার 

জন্য ৪খানি জেলে! হাঁড়ি কিম্বা বড় লৌহ কড়াই এবং 

কতকগুলি চটের থলিয়৷ আর টিনি শুষ্ক করিতে 

দিবার জন্য কতক গুলি চাটাই, দরম। কিশবা চট। 

প্রস্তুত প্রণালী 

প্রথমে দুইটি বড় মাটির গামল1 একস্থানে প্রোথিত 

করিয়া রাখিতে হইবে | এদিকে কারগানা গৃভমব্যে 

মাঝারি গামল! সকল শ্রেণীবদ্ভাঁবে বসাঈয়া লাহাদের 

উপর বীকারিদ্বারা প্রস্থত তকটি পানিয়। তাহাদের 

উপর চুপড়িগুলি (২নং চিন) বসান! দিতে হইবে | 

তেকাটা 
প্রথমে গুড়ের কলসীকে ভগ্ন করিয়া গুড়কাট। 

ছুরিকাদ্ধারা৷ তাহা। হইতে গুড় কাটি! ল্ঠয়া সেই 

প্রোথিত গামলায় ফেলিতে হইবে । পরে তাহা হইতে 

উঠাইয়া লইয়া কারখানার মধে। শ্রেণাবদ্ধভাবে সঙ্ধিত 

গামলার উপরিস্থিত চুপড়িতে কেলিতে হইবে । এই 

অবস্থায় গুড়কে আট দিবস অবধি তাহার উপর 

রাখিতে হইবে । এই আট দিবস সেই অবস্থার চুপড়ির 

উপর গুড় থাকিলে, তাখার তরণাংশ অনেক নিঃক্ত্ 

হইয়া নিম্নের গামলায় পতিত হইবে এবং উপরের গুড় 

শু হইয়া উঠিবে। 

পরে আট দিবস এই অবস্থায় রাখিয়া দিবার পর 

সেই গুড়ের উপর পুষ্করিণার টাটকা শৈবাল( চলিত 

কথায় যাহাকে পাটা শেওলা বলে) আনয়ন- 



হু, এ ষ্পঞ্র [ ২য় বর্ষ, ১ম খণ্ড 

(১নং চিত্র) 

( ২নং চিত্র) ূ 
তেক।টার সাহায্যে গামলার উপর চুপড়ি বস।ইয়। দে ওয়া হইয়।.ছ 



৩য় সংখ) _আবাড়, ১৩৩৮] 

পূর্বক গুড়ের উপর আবৃত করিয়া দিতে হইবে। 

এই “আবৃত শৈবাল অন্ততঃ তিন অঙ্গুলি স্কুল হওয়া 

আবশ্াক। 

এ আট দিবস অবধি সেই গুড় উক্ত প্রকারে শৈবালা- 

বত অবস্থায় থাকিবে। অটি দিবস বাদে সেই 

শৈবাল উত্তোলন করিয়া ফেলিলে দেখিতে পাওয়া 

যাইবে যে," গুড়ের উপরিভাগের অন্ততঃ তিন অঙ্গুলি 

পরিমাণ গুড় শর্কর] হইয়! গিয়াছে | তখন সেই চিনি- 

কাট! ছুরিকা লইয়া সেই চিনিকে গুড়ের উপর হইতে 

ক।টিয়া লইতে হইবে এবং তাহাকে এক দিবস বৌড্রে 

শু করিতে হইবে। 

এদিকে সেই চুপড়িস্থিত গুড় পুনরায় শুতন 

শেবালে আবৃত করিয়। দিতে হইবে এবং তাঠকেও 

আট দিবস এ একই প্রকারে র।খিতে €ছইবে। 

আট দিবস বাদে তাহার উপর হইতে পুনরায় চিনি- 

কাটা ছুরিকা ছারা চিনি ক।টিয়া লইতে হইবে । এবার 
পূর্বাপেক্ষা কিছু অধিক চিনি প্রাপ্ত হওয়। বাইবে 

অথাৎ প্রথম শেবাল আবৃতির পর ণে পরিমাণ চিনি 

প্রাপ্ত হওয়। গিয়াছে পরে তাহ অপেক্ষা অধিক 

পরিম।ণে চিনি প্র।গ্ত হওয়া যাইবে । 

এই প্রকারে তিনবার শৈবাল আবৃতি পর 

চুপড়িতে যে অবশিষ্ট গুড় থাকিবে, এরূপ ছুই তিন 

চুপড়ির গুড় এক চুপড়িতে আনয়ন করিয়া পরিশেষে 

শেবালে আবৃত করা কর্তব্য । কারণ গুড় দুই তিনবার 

শৈবালে আবৃত হইলে সেই গুড়ের অল্প অংশ 

পুনরায় শৈবালে আবৃত করিলে তাহা! গলিয়া যায়, 

তাহা শৈবালের গরম সহা করিতে পারে ন|। পুনর!য় 

ইহা বশিয়। দেওয়া হইতেছে বে, প্রততবারই টাট্্ক। 

নুতন শৈবাল আবশ্যক । একবার যে শৈবাল আট 

দিনের জন্ত ব্যবহৃত হইবে, তাহা ফেলিয়া দেওয়। 

আবশ্টাক। 

এইবপে সমস্ত চিনি প্রস্তত হইলে, পুনরায় এক 

»শলল্লীভ্্ত্জ ও তস্নী ভি ৭১৩ 

দিবস তাহাদিগকে একত্রিত করিয়া রৌব্রে শুষ্ক 

করিয়৷ ' একখানি তক্তার ' উপর রাখিয়া বাটিয়া 

ফেলিয়া এবং সেই সময় তাহাতে পতিত ৈবালের 

ংশ এবং অন্ান্ কাঠি প্রভৃতি বাছিয়৷ বস্তাবন্দি 

করিলে হইল । ইহাই এক নশ্বর উতকুষ্ট চিনি। 

একবার গুড় ভাঙ্গিলে তাহা হইতে সমন্ত চিনি 

উঠাইয়া লইতে একমাস অতিবাহ্তি হয়। 

২নং চিনি বা গৌড় চিনি--5হা ইক্ষু গুড় হইতে * 

প্রাপ্ত হওরা যায় না। ইক্ষু গুড হইতে কেবল এ 

এক নখ্ধর চিনিই গ্রস্ত হয় এবং অবশিষ্ট তরুলাঃশকে 

পুনরায় জাল দিয়া “(দাজ।লা” কিন্থী “থাড় গুড়” 

নামে অভিহিত হইয়া আহারের জন্য বিক্রয় হয়। 

কিন্তু খেজুর গুড় হতে এক নদ্বর চিনি প্রস্তুত হইয়া ও 

অবশিষ্ট তরলাংশ দ্বারা ২নং চিনি অর্থাৎ গৌড় চিনি 

প্রাপ্ত হওরা যায়, তাহাতে কিঞ্চিৎ "অতিরিক্ত বায় 

পড়ে। 

এ গেড় চিনি প্রস্তুত করিব সময় চুপডিশ্থিভ 

শৈবালাবৃত গুড় হইতে নিত নিমের গামলায় 

পতিত পাতলা গুড়কে সেন গামল। হইতে উদ্াইয। 

লহয়। তাহাকে জালে উড়াঠতে হাব | এভ গড 

জ্বাল দিবা কাধ্য অভিজ্ঞ (লাকের ছার। সম্পন্ন 

করা আবশ)/ক। কারণ এই জালের ফুট অর্থাত গুড় 

অগ্নির উত্তাপে ফুটিকে ফুটিতে কিরূপ অবস্থায় 

আিলে হাহ! নামাততে হবে দে সম্বন্ধে বিশেষ 

জ্ঞান গাক। আবশ।ক । লিখিয়। তাহ) জানাহতে পারা 

যাইবে না। 

খাহ। হউক, এহ জাল দিবার পর সেই গুড় 

কড়া হইতে ন।মাইয়া একটি মেছলায় ( ৩নং চিত্র ) 

ফেলিতে ভইবে এবং সেই মেছলায় ফেলিবার পর 

তাহাকে একটি তাড়ু ছারা উত্তমরূপে থুঁটিতে হইবে । 

ঘুটিতে থুঁটিতে যখন সেই গুড় কিঞ্চিৎ শীতল হইবে, 
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(৩নং চিত্র ) 

কড়া হইতে গুড় মেছলায় ফোলিতেছে 

তখন তাহাকে তথা হইতে লইয়৷ একটি “কোলা”র 

( বৃহৎ মাটির কলপী ) মধ্যে ফেলিতে হইবে । সেই 

অবস্থায় তাহাকে আট দিবস ফেলিয়া রাখিতে হইবে। 

পরে সেই গুড় “কোলা” হইতে বহির্গত করিয়া 

একটি চটের থলিয়ার মধ্যে পুরিয়া সেই থলিয়াকে 

একটি গামলার উপর ঝুলাইয়া দিতে হইবে এবং সেই 

বন্তার ছুইদিকে দুইাটি বাঁশ ছার! উত্তমরূপে কষিয়া 

বীধিয়া রাখিতে হইবে, যেন সেই বাশের বন্ধনের চাপে 

থলিয়ার মধ্যস্থিত গুড়ের তরলাংশ পুনরায় বহির্গত 

হইয়া ধায় । আট দিবস এই প্রকারে রাখিতে হইবে 

এবং মধ্যে মধো সেই বাশ ছুইটিকে কষিয়া বীধিয়া দিতে 

হইবে । | 

থলিয়! বাঁশ বাঁধ অবস্থায় 

থলিয়া হইতে সেই গুড় বহির্গত করিয়া 

লইয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ জল মিশ্রিত করিয়া চ্টকাইতে 

হইবে; পরে পুনরায় তাহাকে বস্তার মধো? শীরয়া 

পূর্বোক্ত প্রকারে বীশ দ্বারা বাধিয়া ঝুলাইয়৷ রাখিতে 
হইবে । এই অবস্থায় দুই দিবস 'রাখিলেই হইবে । 

অতঃপর তাহাকে বস্তা হঈতে বহির্গত করিয়! পুনরায় 

মেছলায় ফেলিয়া জলে গুলিতে হইবে । এই জলে 

গুলিবার পর পুনরায় সেই জলসমেত গুড়কে 

জালে চড়াইতে হইবে, এবার এরপভাবে জাল দিতে 

হইবে, যাহাতে সেই গুড়ের সহিত মিশ্রিত জলটি 

কেবল নিঃশেষ হইয়া যায়। কিন্তু এবার তাহাকে 

শৈবাল চাপা দিবার জন্য চুপড়িতে না ফেলিয়৷ একটি 

ছিদ্রযুক্ত গামলায় ফেলিয়া সে গামলাটিকে অপর 

অছিদ্র গামলার উপর স্থাপন করিয়া তাহার উপরে 

নৃতন শৈবাল দ্র আবৃত করিয়। দিতে হইবে এবং 

চিনি প্রাপ্তির নিয়মানুারে উহা! উগাইয়া লইতে 

হইবে। 

ইহার বণ কিঞ্ি২ রক্তিমাত হয় এবং ইহা 'প্রথম 

প্রস্ত চিনির ন্যায় ক্ষুদ্র দানাবিশিষ্ট হইয়। বিগত হয় 

না। ইহ। খণ্ডে খণ্ডে গোল গোল পিগুাকার ড্যালার 

ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট হয়। পরে তাহাকে রৌদ্রে শুফ 

করিয়া বাটিয়া লইলেই হইল। 

চিনি প্রস্ততের ব্যয় 

১। আমাদের দেশীয় প্রথায় গুড় হইতে চিনি 

প্রস্তুত করিবার সময় একেবারে যত অধিক পরিমাণে 

প্রস্তুত হইবে লাভের অংশও সেই প্রকার অধিক হইবে; 

কারণ খরচও তাহাতে কম পড়িবে । সমপরিমাণ 

শ্রমিক দ্বারা ১০০/ মণ হইতে ১০০০/ মণ পর্য্যন্ত 

গুড় হইতে চিনি বহির্গত করিয়া লওয়া যায় । 
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২। চিনি প্রস্ততের আবশ্যকীয় সরঞ্জামাদি 
একবার খরিদ করিলে আর দশ পনর বংসরের মধ্যে 

ভাহা খরিদ করিবার আবশ্যক হইবে না। মধ্যে 

চি গু একটি ব্রব্য ভাঙ্গিলে কি্বা নষ্ট হইলে 

তাহার আবশ্যক পূরণের জন) সামানা সামনা খরিদ 

করিতে হয় মাত্স। 

কোন্ দ্রবা কত আবশ্বাক 

১০০ মণ চিনি প্রস্তত করিতে হইলে 

নিন্ললিথিভ সংখ্যক দ্রব্য আবশাক :-- 

১। ৩৫ খান। ছিদ্রহীন গামলা ৬০ হিঃ 

২ ৩৫ খানা ট্রি ৮০ চি 
৩। ৩৫ খান। ছিত্রযুক্ত গামলা ৬০ ছিঃ 

(গৌড চিনি প্রস্তুতের জন্য ) 

৪ | লৌহনিশ্মিত ছুরিকা ৪ খানি ৮৭ ভিঃ 

৫| গলিয়। ৩৫ খানি |৭ ভিঃ 

৬। চিনি বৌদে শর করিবার জন্য কিছু দবম। হ্খে 

দি 

চট 

৭। চিনি বাটিবার জন্য ৪ খানি তক্ত। 

৮। গ্রড় জ্বাল দিবার জন্য ৪ খানি বড় কডাই 

কিন্বা ছেলো হাড়ি 

৯। কলমা হইতে গুড ঢালিবার জন্য দুই ভিন- 

গানি বড় মেছলা 

ভাল থেজর গ্রড় ৩/ তিন মণ হাতে 

১, ভাল চিনি, 

॥* মণ গৌড় চিনি, 

১ মের তামাকমাখা গুড হইীবে | 

ভাল ইক্ষগুড় ৩/ মণ হইতে ১/ ভাল চিনি, 

১৪০ এক মণ জ্সিশ সের (দাজ্বালা 

গুড় গ্রাপু হয়া যাবে । 

০ক্ীজ্জ্ঞি ও ৫েস্পী ভিন্ন ২০৫৯ 

আম্মি 

চাজ্সার মণ 'গড হইতে ৩৩৩ মণ টিনি 

৯৬ হিং 

১৬৬/ মগ গৌড় চিনি ৮২ হিঃ 

৪০০ মণ ভামাকমাথা গুড় 

৪. ছি 

৪৯ ৭৯ 

১৩২৮২ 

১৬০০২. 

৫৯২৫২ টাকা 

ম্ব্যন্ডা 

গুড় থরিদু ১০০০ মণ ৫২ হিঃ 

কারিকর ২ জন ২.২ হিঃ 

শ্রমিক ৮ জন ১৫২ হিঃ 

কাঠ ৪০/ গণ ১২ হিঃ 

শৈবাল ১০০ গাডী ২২ ছিঃ 

৫০০০২ টাক। 

৪০. টীক। 

১২০২ টাকা 

৪০২ টাক! 

২০০ টাকা 

॥ 89 ০ টাকা 

মায় ৫৯২৫, টাক। 

বায় ৫৪০০. টাক] 

৫১৫ টাকা লাঙ। 

(সাধারণ হিপাব) ব্যয় 

€ড় ৩, মণ ৫২ ভিঃ ১৫২ চিনি ১ মণ 

এরটা ॥« ছিঃ | গৌড়॥০ মণ 8॥০ 

-২৭- 'তামাকমাখা গুড় 
১৫1০ ১1০ সের ৪২ হিং ৫২ 

আয় 

৯ 

১৮। 

লাভ (লাকম[ন পাঠক বিবেচনা করুন | চিনি 

প্রশ্থত মাঘ মাস হইতে জোট মাস অবধি চলে। 

বর্তমান বৈদেশিক চিনি বাজারে ৯৯ নয় টাকা 

হিসাবে বিক্রম হইতেছে | 

( জনৈক পর্মীবাসী ) 
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[ শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ ভটাচার্ধয ] 

( পূর্ববান্তবৃত্তি ) 

জানগব্বী বৈজ্ঞ।নিকগণ ঘখন দেখিলেন যে, তাহা- 

দের আহ্ৃত জ্ঞান ও গবেষণ! প্রকৃতির সকল রহস্য 

উদঘাটনে সমর্থ নয়, তখন তাহারা নিরুপায় হইয়া 

জড়জগতের অন্তরালে অন্ত বিশেষ কোন শক্তির 

অস্তিত্ব স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন-_তীহাদের 

নাস্তিক্য বুদ্ধির মূল আন্দোলিত হইল, কিন্তু প্রকৃতির 

নিকট এরূপ পরাজয়ে ইউরোপীয় পপ্ডিতগণ হতাশায় 

মুহমান হইয়া পডিলেন না | তাহার! তাহাদের স্বভাব- 

সিদ্ধ ধৈর্যা ও দৃঢ় তাসহকারে অদম্য উৎসাহে পুনরায় 

গবেষণায় আত্মনিয়োগ করিলেন, আর এই প্রাণপাত 

সাধনায় সিদ্ধিও তাহাদের করায়ত্ট হইল। সিদ্ধি 

তাহাদের করায়ত্ব হইল-_এই কথায় যে কেহ বুঝিবেন 

না যে, তাহার প্রকৃতির সকল গুঢ় রহস্তের সন্ধান 

পাইলেন । প্রকুতির স্বরূপ মণ্ম অবগত হইয়াছেন, 

একথা জগতের শ্রেষ্ঠতম জডবিজ্ঞার্নবাদিগণ ৪ বলিতে 

পারেন না। পূর্বোক্ত কথার অর্থ এই যে, জড়বিজ্ঞান- 

বিদ্গণ প্রকৃতির মধ্যে একটি সুন্দর শৃঙ্খলা ও 

বিবর্তনের সন্ধান পাইলেন! জড়ের বে সকল গুণ 

পূর্ব্বে তাহাদের নিকট অজ্ঞাত ছিল, এক্ষণে সেগুলি 

তাহাদের দৃষ্টিপথ এড়াইতে পারিল না-_-পণ্ডিতগণ 

সে সকলের মধ্যে একট। অনাবিষ্কৃতপূর্ব সামঞ্জস্তের 

সন্ধান পাইলেন । তীহারা দেখিলেন যে, জড়ের 

মধোও অনেক সময় জীবধাশ্মর লক্ষণ প্রকাশ পায়, 

জডজগতের অনেক নিয়ম জীবজগতের অনেক নিয়মের 

অন্নবন্তী । কি জীবজগৎ, কি জড়জগৎ সর্বত্র একটা 

আনৃশ্ঠ শক্তি জীবের বা জড়ের সকল শক্তির উৎসরূপে 

বর্তমান আছে । শক্তি অবিনশ্বর--ইত্যার্দি অনেক 

তথ্য জড়বাদ্দিগণ পরীক্ষা দ্বার! স্থির করিলেন । এক- 

থণ্ড জড়বস্তরকে বহুক্ষণ কোন কাধ্য করিতে বাধ্য 

করিলে দেখা যায় যে, বনুক্ষণ কাধ্য করিবার পর 

উহার কাধ্যকারিতা শক্তি অপেক্ষারুত অল্প হয়৷ যায়, 

আবার কিয়ৎক্ষণ এ বস্ত্রটিকে বিশ্রাম করিতে দিলে 

দেখা যায় যে, সেটা আবার পূর্বের স্তায় ভালভাবে 

কাধ্য করিতেছে । “স্থিতিস্থাপ্যশ্রম” (91886062076) 

ইহার অন্যতম দৃষ্টান্ত । আচাধ্য জগদীশচন্দ্র বস্ও 

বস্তর এই “শ্রমধশ্ম' সম্বন্ধে পরীক্ষা করিয়। দেখাইয়া- 

ছেন। শ্থতরাং ক্রমাগত পরিশ্রম করিবার ফলে যদি 

(কান জড়খণ্ডের বৈকল্য উপস্থিত হয় এবং কিয়ৎকাল 

অবসর গ্রহণের পর যদি পুনরায় সেটী পূর্বের মত 

কাধ্ক্ষমতা প্রদর্শন করে, তবে জড়ের মধ্যে বৈজ্ঞা- 

নিকের অস্তিত্ব আমর! কিরূপে অস্বীকার করিব ? 

জডবিজ্ঞানবা দিগণ দেখাইয়াছেন যে কঠিন, তরল 

ও বায়বীয় সমত্ত বস্তই অধু"৪ পরমাণুর সমষ্টিমান্র। 

কঠিন দ্রব্যে এই অথুগুলি কোন এক বিশেষ শন্তি- 

দ্বারা পরস্পর পরম্পরের সভিত আক; ছুইটি অণুর 

মপ্যস্থ স্থান খুবই শল্পপরিলর; তরল পদার্থে এই 
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আণবিক আকর্ষণ কঠিন দ্রব্য অপেক্ষা কম এবং 
বায়বীয় পদার্থে সর্বাপেক্ষা কম। মেইজন্য অতি 
অল্প পরিমাণ বায়বীয় পদার্থও অবস্থাভেদে বহু বিস্তৃত 

হ্ধ্ভধিকার পরিতে পারে; কিন্তু আধুনিক 
বিজ্ঞান প্রমাণ করিয়াছে বে, প্রত্যেক দ্রব্যের অণুর 

গঠন একই প্রকার। কোন বস্ত্কে আমাদের 

দর্শনেক্ডিয়গ্রাহ্য ক্ষুদ্রাতিক্ষত্র অংশে নিভক্ত করিলে € 

তাহার মধো হয়ত শত শত অণু থাকে, এই অপ্ু- 

গুলিকে আমর! বস্ত্র সাহাব্যেও দেখিতে পাট না। পরমাণু 

আবার অধুর অংশ; এই পরমা স্বতন্ত্রভাবে অবস্থিতি 

করিতে পারে না, দুই বা ততোধিক জাতীয় অথবা 

ভিন্ন জাতীয় পরমাণু মিলিত ভইয়া একটি অধুতে 

পরিণত হয়। রসায়ন শান্ত্রমতে এই অণুই ক্ষুদ্রতম 

বস্তু, কিন্ত পদার্থ-বিজ্ঞান প্রমাণ করিয়াছে যে, 

অপুই মৌলিক পদার্থ নহে, ইহা'ও বিভাজ্য , অণুর 

মধ্যে তড়িৎকণ। এবং ধন-তডিৎ্কণা! আছে । স্থধ্যকে 

কেন্দ্র করিয়া যেমন গ্রহগণ তাহার চতুর্দিকে অক্ষ 

পথে ঘূর্ণায়মান হইতেছে, সেইরূপ এই সকল তডিৎকণা 
'ধন-তড়িৎকণা'কে কেন্দ্র করিয়া উহ! হইতে ভিন্ন তিন্ 

দূরত্বে এবং ভিন্ন ভিন্ন অঙ্ষপথে বেগে ভ্রমণ করিতেছে । 

আবার মনীষীপ্রবর রাদারফোর্ড প্রমাণ করিয়া 

দিয়াছেন যে, এই 'ধন-তড়িৎকণা'ও মৌলিক নহে, 

ইহার মধ্যেও পূর্ববোক্তরূপ ব্যাপার চলিতেছে । কোন 

কোন পণ্ডিত সন্দেহ করেন যে, তড়িংকণাও মৌলিক 

নহে। অধুনা নিত্য নূতন মৃতন আবিষ্কার হইয়া 
নিত্য নুতন সমন্তার হ্ুষ্টি করিতেছে । বিজ্ঞানচ্চার 
প্রথমিক যুগে বৈজ্ঞানিক বলিতেন যে, তিনি প্ররুতির 

সমস্ত অবগত হইয়াছেন : কিন্তু আজ এই বিজ্ঞানের 

চরম উন্নতির দিন বৈজ্ঞানিকগণ বলিতে বাধ্য 

হইয়াছেন যে, তাহারা কিছুই জানিতে পারেন নাই । 

আলোকের আভাস পাইয়। তাহারা অগ্রসর হহতেছেন 

সত্য, কিন্তু আলোকের উত্স কতদূরে তাহা তীহারা 

ন্বিতভাভ্ন শু দে ২ 

ধারণাই করিতে পারেন না। বৈজ্ঞানিকের অবিশ্বাসী 

মন এক্ষণে অজ্ঞাতের অচিন্তাশক্তির চরণে শির নত 

করিয়াছে । ূ 

গুরুতই বস্ত্র বোধক _-বিজ্ঞানের ইহাষ্ট মূল স্থত্র। 

কিন্ত আবার বৈজ্ঞানিকগণ বিজ্ঞান এবং গণিত সাহাযো 

প্রমাণ করিয়াছেন ঘে, দ্রুতগতিশীল ভড়িংখক্তিই 

সকল দ্রবেখর গুরুতর হেতু (৮11 0071888১৮19 

61৩011-0-172458670 11) 011511)) । যদি তাহাই স্বীকার | 

করা যায়, তাহা হইলে “জগৎ মায়াময়” অর্থাৎ আমর। 

“ঘাহা (দখিতেছি তাহা ত্য নহে” একথা উদ্মাদের 

প্রলাপ বলিয়া হাসিয়। উচ্াইয়া দিলে চলিবে কেন? 

পূর্বেবাক্ত সথত্রা্ছযায়া প্রত্যেক বস্তু শক্তির একট। 

বিশেষ বিকাশ । স্থৃতরাং যাভা জড় অর্থাৎ যাহ। 

আমার ইন্দরিয়গ্রাহ, যাহার গুকত্ব আমি উপলব্ধি 

করিতে পারি, তাহ! কিরূপে শক্তিমাক্স হইতে পারে? 

আর যদি তাহাই হয়, ভিন্ন ভিন্্র জড়ের ভিন্ন ভিন্ন 

ধন্ম হয় কেন? পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ইহার উত্তর দানে 

অক্ষম, কিন্ত আমাদের শান্ত তাহা পারে। আমাদের 

খষিগণ বলিয়া গিয়াছেন, “সর্ববং খলু ইদং ব্রহ্ম” 

জগতে আমরা যাহ] কিছু দেখি, সবই ব্রহ্মশকির বিভিন্ন 

বিকাশ | 

“শক্তির বিকাশ নাই" দর্শনের একথ। জ্ডবিজ্ঞান 

স্বতঃসিদ্ধ বলিয়াই গ্রহণ করে। শক্তির রূপান্তর হয, 

কিন্ত ক্ষয় হয় না। এইরূপ দর্শনের বু তথ) 

অধুন: বিজ্ঞানবিদগণ বাহিরের পরীক্ষ।দ্বার! প্রমাণ 

করিয়াছেন । আহনক দার্শনিক তথ্য যাহা (কব্লমাত্র 

কল্পনা! বলিয়া এতাবহ সাধারণের ধারণ ছিল, জগং- 

বরেণ্য জাম্মাণ মহাপপ্ডিত মায়েনষ্টিন্ কর্ক বৈজ্ঞানিক 

সত্য বলিয়। প্রমাণিত হইয়াছে । তিনি তাহার 

আপেক্ষিক তত্ব প্রমাণ করিয়াছেন যে, আমরা 

সাধারণতঃ যে সকল ব্যাপার চাক্ষুষ অবলোকন করি, 

চাহা নেক সময় নিরপেক্ষ নত) নয়, ঘটনান্তর ব। 
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বিষয়াস্তরের সহিত আপেক্ষিকভাবে সংশ্লিষ্ট! অনেক 
অগৃহীতপূর্বব দার্শনিক স্থত্রকে তিনি বৈজ্ঞানিক রূপ 
দিয়া অচল ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন । বৈজ্ঞা- 

নিকের নিকট দার্শনিক আন্ধ আর দয়ার পান্র স্বপ্ন 

বিলাসী নহেন ; দার্শনিক আজ বৈজ্ঞানিকের সহকারী, 

তাহার চিন্তাধারার গতি প্রবর্তক, টৈজ্ঞানিক আজ 

দার্শনিকের বন্ধু, তাহার অপ্রমাণিত এবং অশরীরা 

স্যারের দক্ষমৃন্তি শিল্পী। দার্শনিকের চিন্তার বাস্প 

ষ্পঞথ [ ২য় বর্ষ, ১ম খণ্ড 

ঘনীভূত করিয়৷ বৈজ্ঞানিক আজ স্িগ্ধ জলদের কট 

করেন। বিজ্ঞানের স্থত্রের মধ্যে দর্শনের প্রভাব এক্ষণে 

আর অস্বীকার করিবার উপায় নাই। আর এই 

প্রতাবহই আধুনিক বিজ্ঞানকে এরূপ মহিমান্ি”ত 

শক্তিশালী করিয়া তুলিয়াছে। বৈজ্ঞানিক এক্ষণে আর 
তাহার কল্লিত সর্বজ্ঞতার বিশ্বামে অমীমের অনীম 

শক্তির উপর আস্থাহীন হন না, সুতরাং দর্শন বৈজ্ঞা- 

নিকেব অন্তরকে আত্মহতা। হইতে বঙ্া করিরাছে | 

কর্মবীর স্যার রাজেন্দ্রনাথ 

[ শীযুক্ত সন্নযাসিচরণ চক ] 

অঙ্ঞহ্ম স্টিচ্ছ্ছে 

জীবনসংগ্রামের পথে 

পূর্ব প্রিচ্ছেদে রাজেন্দ্রনাথের কর্মজীবনের 
প্রারভের সমসাময়িক অবস্থা বণিত হইয়াছে । তাহ! 

হতেই বুঝিতে পারা যায় বে, তিনি বাঙ্গালী জাতিকে 
ব্যবসায়ে উৎসাহিত করিবার জন্টই যেন জগতে 

আগমন করিয়াছেন, কারণ তাহার পারিপাশ্বিক 

লোক সকল যখন বাবসায়ের স্থান হইতে আপনাদিগকে 
দরে অপসারিত করিতেছে, তখন তাহার মধো 
ব্যবসায়ের এরূপ একান্ত আগ্রহ বিকশিত হইয়! 

উঠিল কেন? তিনি দেই আগ্রহকে সাফল্যমণ্ডিত 
করিবার জন্ত নিজেকে সাময়িকভাবে নানারূপ বাধা. 

বিশ্বের মধ্য দিয়া পরিচালিত করিতে কোনরূপ দ্বিধা 

করেন নাই | 

তিনি সেই সময় মেরূপ বাধাবিদ্বের মধা দিয়া 

গমন করিয়াছিলেন, তাহ সামান্য নভে। সেই সময় 

তাহার সায় ছিল একমাত্র ধৈা। "9 অমানুষিক 

হদয়বল। ইহা ছাড়া তখন তীহার মধ্যে আর 

বিশেষ কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় নাই । অর্থহীন, সহায়- 

হীন, বঙ্গের এক নিভৃত পল্লীর গৃহস্থ তনয় বিরাট 

কলিকাত। নগরীর মধ্যে আগমন করিয়া দেশের এবং 

জাতির সাময়িক ভাবকে নিজের আদর্শ দ্বারা 

বোধগমা করাইবার জন্য সচেষ্ট হইয়াছেন। তাহার 

সেই প্রচেষ্টা এবং ধের্যশীলতার সম্বন্ধে এক্ষণে বণিত 

হলে তাহ সাধারণের হৃদয়ঙগম হইবে । 

রাজেন্দ্রনাথ বাঞ্ধারাম অক্রর লেনস্কথ (€মসে 

অবস্থানকালে সেই মিশনারী বিদ্যালয়ে শিক্ষকত। 

করেন এবং কিরূুপে আত্মপদে দণ্ডায়মান হইবেন 

তাহারই উপায় চিন্তা করেন। তিনি প্রায় এক 
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বংসর পধ্যন্ত সেই বিদ্যালয়ে শিক্ষকত্তা কার্ধ্যে নিযুক্ত 
ছিলেন । 

ঈশ্বর রাজেন্দ্রনাথকে স্বাধীন জীবিকার্জধনের একনি 

সাধক দেখিয়া যেন তাহার উপর সদয় হইয়৷ তাহার 

উপী বিধান করিলেন । পূর্বনে কথিত হইয়াছে বে, 
তাহার মেসে অবস্থানকালীন তাহারা চারি বন্ধুতে 

একত্র হইয়া অবস্থান করিতেন | সেই চারি বন্ধু 

রাজেন্দ্রনাথ নিজে, তাহার পূর্ধব সহপা্ী বাবু গগনচন্দ 

বিশ্বাস, অক্ষয়কুমার পণ্ইন এবং দেবেন্দনাথ সেন । 

থে সময় রালেন্দ্রনাগ বিছ্য।লযে শিক্ষকতা কাধ্ো 

নিযুক্ত, সেই সময় এই দেবেন্দ্রনাগ সেন এফ, এ, 

পরীক্ষা প্রদান করিয়। তাহাতে অরুতকাধ্য হন। 

দেবেন্দ্রনাথ পরীক্ষায় অরুতকাধ। হইলে তাহার অভি- 

ভাবকগণ দেবেন্দ্নাণের পর বিরন্দ হইয়া উদ্গেন | 

দেবেন্দনাথ অভিভাবকগণের বিরক্তিতে নিজে ৪ বিশেম 

দুঃখিত এবং অসন্থষ্ট হঈলেন। তন ভিনি ইচ্ছা 

করিলেন নে, আর পাসাভা।স করিবেন না । 

এইবপ ইচ্ছার নশবন্তী ভয় দেলেন্দ্রনাগ একে- 

বারে পাঠাভ্যাস পরিতাাগ করিলেন । অতঃপর ভিনি 

ন[নাস্থানে চাকরাৰ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, 

কিন্ধ তাহাতে বিফলমনোরণ হওয়াতে কিঞ্চিৎ হতাশ 

হয়া পড়িলেন । সেই সময় পুরুষসি-হ রাজেন্দ্রনাথ 

দেবেন্দ্রনাথকে দারুণ হতভাশগ্রস্ত অবলোকন করিয়। 
তাহাকে নানাৰপ মাহস প্রদানে উত্সাভিত ক্চিলেন। 

রাজেন্দবনাগের উতসহপূণ বাকো দেবেন্্রনাথের 

হদর হইতে যখন নিরাশ্্ের আন্ধকার দূরাভূৃত হইয়। 

পুনরায় আশার আলোক উজ্জল ভষ্ঈটয়। উঠিল, তখন 

রাজেন্্রনাথ ঠাহার নিকট প্রস্তাব করিলেন থে, বদি 

তিনি মূল্ধনস্বরূপ কিঞ্চিং অর্থ সংগ্রহ করিতে সমথ হন 

তাহা হইলে তাহার। দুইজনে মিলিতভ।বে ঠিকাদারী 

ব্যবসায় আরম্ভ করিবেন। ইহা করিলে তাহাদের 

অর্থকষ্ট দূরীভূত হইবে । 

নবচল্ললীল্ল ভ্যান ল্লাজেতদ্রলাঞ্জ ০৯ 

দেবেন্্রনাথের বাটীর অবস্থা মন্দ ছিল ন|। তিনি 

দেই কথা শ্রবণ করিয়া তাহাতেই আত্মনিয়োগ করিতে 

মনস্থ করিলেন। তখন উভয় বন্ধু মিলিত হইয়া 
স্থির করিলেন যে, তাহাদের এই কারবারের নাম 
হইবে ডি, এন, সেন এণ্ড কোং। ইহার লভ্যাংশ 

দুইজনে সমান ভাগে বিভাগ করিয়া লইবেন। এইবপ 

অবধারিত হইলে তাহারা ঠিকা কর্ম সংগ্রহের জন্য 

উদগ্রীব হইলেন। 

কন্ধমপিপান্থ রাছেন্দ্রনাথ যখন কন্মের এই প্রথম 

শত প্রাপ্ত হইলেন, ভখন তিনি অদ্ম) উৎসাহে 

উৎসাহিত হইয়। উঠিলেন। ভবিষ্যতের উজ্জল 

দৃষ্টান্ত তাহার সন্মুথে প্রতিভাত হইতে লাগিল। তিনি 

দিবারাত্র বিরামহীন অবস্থায় কম্ম সংগ্রহের জন্য 

ঈতন্ততঃ গমনাগমন এবং নান। লোকের সভিত দেখ 

মাক্ষাৎ করিতে আরম্ভ করিলেন । 

সামান্য অনুসন্ধানেই তিনি একটি ঠিকা কাধ) সংগ্রহ 

করিলেন । তাহাকে এ সম্বন্ধে গ্রথম কায্য প্রদান করেন 

কলিকাতা৷ পশ্ুশালার তদ[নীস্তন অধ্যক্ষ রামব্রঙ্গ 

সান্যাল গঠাশয়। গজ থে রাজেন্দ্রনাগ ভারতের 

মধ্যে বুশ বুহৎ (সৌধ, বৃহৎ বুহং সেতু প্রভৃতি নির্মাণ 

করিয়া স্াপত্া-শিল্পের অদ্ভুত কম্মকৌশল প্রদশন 

করিতেছেন এবং তাভাতে কোটী কোচি মুদ্রা উপার্জন 

করিতেছেন, তিনি প্রথমে কলিকাত। পশ্থশলার মধে! 

সামান্য মুত্তিকা কাটিবার ঠিক। কায) পাঞ্চ হইয়া 

তাহাই আনন্দিত চিন্তে অবলধ্ধন কগিয়াছিলেন। 

সানানু কাষ্য বলিষ। ভাভাকে তাচ্ছিল্যভরে উপেক্গা 

করেন নাভ | 

এম্থলে ব্যবসায় ইচ্ছুক বঙ্গার যুবকগণের সন্ধে 

কিঞ্চি বলিতে হয় । অনেক বর্দার যুবকের ব্যবপায় 

করিবার হচ্ছ' থাকে ? কিন্তু দেখ যায়, তাহাগা প্রথমেই 

বৃহৎ কাধ্য অবলগ্বন করিতে ইচ্ছা করেন, তাহাদের 

সম্মুখে ক্ষুদ্র কাথা স্থান পায় না । বর্তমান বাঙ্গালীর 



হাহ) 

মধ্যে এপ লোক আছেন ধাহার। জীবিকোপার্জনের 

অন্য কিছু উপায় না পাইয়া অবশেষে ঠিকাদারী কণ্ম 

অবলম্বন করিতে ইচ্ছুক হন। সেই সময় হয়ত 

বহু অনুসন্ধানে একটি ক্ষুত্র ঠিক। কার্য সম্পন্ন করিবার 

ভার প্রাপ্ত হইলেন; কিন্তু অনেক সময় দেখিতে 

পাওয়া ঘায় সেই কার্য ক্ষুদ্র বলিয়া তিনি স্বণ। করিয়। 

তাস্থা পরিত্যাগ করেন । 

তাহাদের উচ্ছ। প্রথমেই একটি বুহৎ কাধ। 

হস্তগত হইবে । তাহাদের সে ইচ্জা পূর্ণ না হওয়াতে 

মার ব্যবসায় করা হইল না। 

এইরূপ ভুরি সরি দৃষ্টান্ত প্রদান করা ঘাহীতে 

পারে। ইহা ছাড়া9 অনেক বাবসায় ইচ্ছুক ধনশালী 

বঙ্গীয় যুবক কোন কারবার আরম্ভ করিয়। হয়ত্ত 

একেবারে বিলাতের সহিত কারবার করিতে আরম্ত 

করেন; কিন্ত তিনি সামান্য মুদির দোকানের ব্যব- 

সায়ের বিষয় অবগত নহেন, তাহাতে তাহার থে 

পরিণতি হয়, তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন । 

বাবসায় ঘে শিক্ষাসাপেক্ষ এবং তাহ। ন সামাঙ্গ 

কারবার হইতেই শিক্ষা করিতে হয়, সে জ্ঞান থাকা 

আবশ্যক. নচেং ভাভাতে নিফলতা অনিবার্। স 

বিষয়ে সন্দেহ নাই 

রাজেন্্রনাগ সামান্য কারবার অবলম্বন করিয়। দণ্ডায়- 

মান হইতে চেষ্টা করিঘাছিলেন, তাই আজ তিনি 

সর্বোচ্চ স্থানে অধিষ্টি ক্ষুদ্র অবহেলার যোগ্য নহে, 

ক্ষুদ্র ঘ্ুণা নভে, ক্ষুদ্র বুজতে পরিণত হয়। সধপ 

পরিমাণ বীজের পরিণতিই বু বটবুক্ষ | 

রাজেন্দ্রনাথ প্রথম বাবসায় মআরস্ত করেন ১৮৭৮ 

ৃষ্ঠাব্দের শেষভাগে এবং ভীহার প্রথম কারবার আলিপুর 

পঞ্খশালায় মৃত্তিকা খনন কাধের ঠিকা লওয়া। ঘাহ। 

হউক, এই কাধ্য করিয়। রাজেন্্রনাথ কিঞ্চিৎ লাভবান 

হন। এই লাভে তীহার মন অধিকতর উৎসাহিত 

এবং আননিত হইয়া উঠিল । 

স্পঞ | ২য় বর্ষ, ১ম 

তখন তিনি দেবেন্দ্রনাথকে আরও উৎসাহ প্রদান 

করিয়া নবোছ্মে নুতন কাধ্য সংগ্রহের জন্ত' ব্য্ত 

ভইলেন। এদিকে পশ্তুশালার অধ্যক্ষ রামব্রক্গ 

সান্যাল মহাশয় রাজেন্দ্রনাথকে নিরূপিত সময়ের মধ্যে 

এবং নিয়মিতভাবে কর্ম সম্পাদন করিতে |] পিয়া 

অত্যন্ত সন্তোষলাভ করিলেন এবং তাহাকে পুনরায় 

অন্ত একটি ঠিকা কাধ্য প্রদান করিলেন । 

সে কাধ করিবার সময় তাহার একজন সহাধায়ী 

শ্রীযুক্ত (বর্তমানে রায় সাহেব ) দুর্গাচরণ চঞবন্তী 

আলিপুর ছোট লাট বাহাদুরের বাটীতে কোন ৪ কামে) 

নিষুক্ত ছিলেন । তিনিও তথায় তাহাকে একটি ঠিক। 

কাধ্য প্রদান করিলেন । রাজেন্দ্রনাথ তাহাও করিতে 

লাগিলেন । এইরূপ কাধ করিতে করিতে আয় 

বৃদ্ধি গাইতে লাগিল । 

ঠিকাদারী ব্যবসায়ে নিযুক্ত হইয়াও রাজেন্দ্রনাথ 

ছুই তিন মাস বিগ্ালয়ে শিক্ষকতা কাধ্যে নিযুক্ত 

ছিলেন । ঘখন তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, ঠিকাদারী 

কাধ্যের লভ্যাংশ হইতে তাহার নিজের আবশ্তকায় 

বায় নির্বাহ হইবে, তখন তিনি সেই কন্ম পরিতাাাগ 

করিয়াছিলেন । 

রাজেন্দ্রনাথের জীবনে ভঠকারিতার স্থান নাই । 

তিনি ভাবী সাফল্যের উপর বিশ্বাস করিয়া হস্তস্থিত 

নিশ্চিত জিনিষ পরিত্যাগ করেন ন।। 

ঈশ্বর রাজেন্দ্রনাথকে সে প্রকৃতি প্রধান করিয়। 

পাঠান নাই । তিনি আবাল্য সতর্কসম্পন্ন। সততার 

পথ পরিত্যাগ করিয়া কখনই ধণেচ্ছাচারের আশয়ে 

নগ্ডায়মান হন নাই । 

রাজেন্্নাথের জীবনগতি বখন এইবপ কম্মের 

মধধো নিবদ্ধ, সেই সময় তাহাকে অতি কঠোর 

পরিশ্রমে দিন থাপন করিতে হইত। প্রভাতে 

শব্য। হইতে গান্রোখান কিয়া বাঞ্চার।ম অক্র,র (লেনস্থ 

বসা হইতে আলিপুর ঠিকা কন্মগ্ধলে কায। পরিদশনের 
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জন্ত গমন করিতেন । সাড়ে নয়টার সময় তথা হইতে 

বাসায় পুনরাগমনপূর্বক ন্নানাহার সম্পন্ন করিয়। 

বিদ্যালয়ের শিক্ষকত। কাধ্য করিবার জন্য যথানিদ্দিষ্ট 

ব্ময়ে বিদ্যালয়ে গমন করিতেন, তৎপর তথাকার 

কাধ্যের অনসর প্রাপ্ত হইয়াই পুনরায় আলিপুরে কাধ; 

পধ্যবেক্ষণ করিতে গমন করিতেন । তথা হইতে 

প্রত্যাবৃত্ত হইয়া সেই কম্মের হিসাবাদি পরিদর্শনের 

কার্যে নিযুক্ত হইতেন। 

তদুপরি মধ্যে মধ্যে সময় করিয়া নুতন ঠিক। 
কর্মের অনুসন্ধানের জন্য নানাস্থানে দেখ। সাক্ষাং 

করিবার জন্ত গমন করিতেন । এই মকল কাধ্যে 

রাজেন্দ্রনাথের কখনও আলম্য ব| অবহেলা দেখা 

যাইত না । তাহার অংশীদার দেবেন্দ্রনাথ রাজেন্জ- 

নাথের উপর সম্পূর্ণ ভারার্পণপূর্ববক নিশ্চিন্ত মনে দিন 
যাপন করিতেন, কেবল রাজেন্্রনাথের নিদদেশমজজ 

দুই একটি কাধ) সমাপন করিতেন । 

সেই সময় রাঁজেন্দ্রনাথকে একাধারে কন্মসংগ্রাহক, 

কন্মুপরিচালক, হিসাবরক্ষক প্রভৃতি সমন্ত অমলাধ্য 

এবং চিন্তাযুক্ত কাধ্যই সম্পন্ন করিতে হইত | (দবেন্দ্- 

নাথ কেবল অর্থাদি রক্ষা করিতেন এব" আবশ্যকাষ 

ব্যয় প্রদান করিতেন। অর্থের মহিত পরাজেন্্রনাথ 

(কান সংআব রাখিতেন না । 

এই স্থানেই রাজেন্্নাথের ব্যবসায় বুদ্ধির বিষয় 

বুঝিতে পার। থায়। সকলেই অবগত আছেন বাঙ্গালী 

যৌথভাবে ব্যবসায় পরিচালন করিতে অক্ষম । প্রায় 

বাঙ্গালীর নৌথ কারবার শৈশবে নষ্ট হইয়। যায় । কন 

এরূপ হয়, তাহার কার্ণ সম্বন্ধে কেহ কোনরূপ গবেষণা 

করিয়াছেন কি ন৷ তাহা বলিতে পার যায় না। তবে 

যতদূর বুঝিতে পানর। যায় যে যৌথ কারবার বিনষ্টের 

হেতু অর্থঘটিত ব্যাপার । 

আমাদের জাতির মধ্যে এখন৪ কেহ কাহাকেও 

বিশ্বাস করিতে সমথ হয় নাই; কিন্দধ ব্যবসায়ের 

২৯ 

মূল ভিত্তি স্থাপিত হয় একমাত্র বিশ্বাসের উপর। 
যে ব্যবসায়ের মপ্য হইতে বিশ্বাস অন্তহিত হয়, তাহ। 
অচিরেই নষ্ট ভয়, কিন্তু (স সমন্ধে অনেকে বুঝিয়াও 
বুঝিতে পারেন না । সেই জন্য অনেক সময় বাঙ্গালার 
ব্যবমায়ের মধ্য অবিশ্বামের ভাব আসে । 

অনেক সময় অংশীদারদিগের মধো একজন লাভ।- 
লাভের দিকে দৃষ্টিপাত ন। করিয়া আগেই নিজের 
আবশ্তকাতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহাকে 

হয়ত অর্থ সরবরাহকারী অংশীদার ?লাকলানের ভয়ে 

কারবার বন্ধ করিয়া দেন। এতদ্ব্তিরিক্ত অনেক 

সময় আবার অর্থ নরবরাহকারী অংশাদ।র, কর্মী অধশী- 

দারের হস্থে অর্থ প্রদান করিয়া সর্বদ| সংশয়চিন্তে 

অবস্থান করেন, তাহাতে ক্মশী অংশীদার বির 

হইয়। কারবার পরিত্যাগ করেন। কিন্তু দেখ যায় 

অর্থ সরবরাহকারা অংশীদার বেস্থলে নিজের হস্তে অর্থ 

রাখিয়া নিজেই তাহার ব্যয়ভার গ্রহণ করেন, সেখানে 

বিশেষ মনোমালিন্য সংঘটিত হয় না। 

গ্রতিভাশালা রাজেন্দ্রনাথ ইত। বোধ তয় পর্ব 

হইতেই হাদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন, (সেই চন্য তিনি তখন 

(কানরূপেই অর্থের পংস্পশে নিজেকে রাখিভেন না। 

মর্থের ব্যাপার হইতে দরে অবস্থান কিয়া কেবল 

কাযা সমাপনান্জে 2৮)|-শ নিজে গণ 

করিতেন 

এইরাপে রজেন্্রনাগ 9 দেবেন্্রন।থ মিলিত 

হইয়। এক বংসর কারবার করিবার পর কিঞ্চিং 

লাভবান হইলেই উভয়ের সমন্ত অভাব দূরীভূত 
রে 

হল । এদিক (সই সময় টাভাদের ভশ্তাস্থৃত 

প্রান সকল ঠিকা কালাহ সম্পাদিত হইয়াছে। 

উাভার। তখন নুতন কাযোর অনমন্ধানে বন্ত। কিন্ত 

(কানরূপেই তাহার। কাধা সংগ্রহ করিতে সমর্থ ভতে- 

ছিলেন না । 

[সই সময় “অন্ মক, পরম করণাময় ঈশ্বর 
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ভাহাদের উপর সদয় হইয়া তাহাদের জীবিকানির্ববাহের 

জন্য কাধ্যের উপায় বিধান করিয়া দিলেন। এই 

ঠিকা কাধা ত্াশারা অসভ্তাবিত উপায়ে ্রাপূ 

হইলেন । 

নৃতন কার্য প্রাপ্তি 

একদা রাজেন্জনাথ ও দেবেন্দ্রনাথ দুইজনে ঘখন 

' আলিপুর পশুশালার মধ্যে নিজেদের ঠিকা কাধ্য পধ)- 

বেক্ষণ করিবার জন্য ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেছিলেন, 

সেই সময় তাহারা দেখিলেন জনৈক সাহেব এ পশু- 

এ[লার মধ্য পুঞ্ষরিণীর উপরিষ্তিত একটি সেতু 

নিশ্মাণের স্থলে দণ্ডারমান হইয়া (সই ক।ফ্যে নিযুক্ত 

কুলী ও মিম্ত্রীগণকে কাধ্য সগ্গন্ধে উপদেশ প্রদান 

করিতেছেন। তাহার। দূর হইতে তাহা অবলোকন 

করিয়া সেই কাধ্টী দেখিতে তগায় গমন করিলেন 

এবং দুইজনে সেই স্থলে উপস্থিত হইয়। অদূরে দণ্ডায়- 

মান সাহেবকে শ্রমিকদিগের প্রতি করণীয় কাষা- 

প্রণ|লীর সম্বন্ধে আদেশ শ্রবণ করিতে লাগিলেন। 

প্রতিভাশালী রাজেন্গনাথ কুলা ৪ মিস্ত্রীগণের 

প্রতি সাহেবের প্রদত্ত কশ্মোপদেশ অরবণ করিয। নৃঝিতে 

পারিলেন, সাহেব ত্রমক্রমে্ হউক, কিন্বী এ কাধ্যে 

গনভিজ্ঞত প্রযুক্তই হউক, কানা সম্বন্ধে নে উপদেশ 

প্রদান করিতেছেন তাহা ভুল শহতেছে ' এক্ষণে 

উল্ত” সাহেবের নিদ্দেশানুব।যা কাধ) সম্পাদিত হলে 

এঠ সেতু সম্পূণ নিশ্মিত হবে ন। | 

স্পষ্টবাদী রাছেন্দ্রনাথ (সেই দগ্ুরমান অবস্ক।র 

সাহেবের ভ্রম বৃঝিতে পারিয়া তংক্ষণাং তাঠার 

নিকট গমন করিয়া অতি সম্বমের সহিত সাহেবের 

কম্মাপদেশের বৃঝাইয়। 

দিলেন। 

শ্রান্তি সম্বন্ধে তাহাকে 

অকম্মা একটি যুবক উপদেশ প্রদ্ধান করিতে 
আগমন করিয়াছে বলিয়। সেহ সাহেব কোনরূপ নিব 

প্পঞর [ ২য় বর্ষ, ১ম খণ্ড 

হইলেন না, বরং অতি আহলাদের সহিত সেই আরব্ধ 

কাধ্যের কন্মপ্রণালী সঞ্চদ্ধে তিনি রাজেন্দ্রনাথের মহিত 

আলোচন! করিতে লাগিলেন। অবশেষে সাহেব 

রাজেন্দ্রনাথের প্রদশিত প্রণালীকে যখন কার্ধ্যোপযুন্ত 

এবং এইগ্থানে তাহাই প্রযোজ্য বুঝিলেন তখনই 
তিনি রাজেন্দ্রনাণের নিদিষ্ট পন্থার অন্সরণ করিলেন, 

তাহাতে কোনরূপ দ্বিধা করিলেন না। 

সাহেব সেই স্থলে রাঙ্গেন্ত্রনাথকে কিঞিৎ অপেক্গ। 

করিতে বলিয়া কর্মে নিধুক্ত শ্রমিকগণকে খখোপযুক্ত 

কন্মোপদেশ প্রদান করিতে গমন করিলেন । কিঞ্চিৎ 

পরে তার করণীয় কন্ম সম্পাদনপূর্ববক রাজেন্দ্র- 

নাথের নিকট গ্রত্যাবুত্ত হইঈয়। প্রথমে তিনি যুবক 

রাজেন্্রনাথের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিলেন । 

বোধ হয়, দেই সময় সাহেব বুঝিতে পারিয়া- 

ডিলেন থে, কালে এই যুবক একজন অদ্ভুত কম্মী 
হইবেন । 

পরে রাজেন্দ্রনাথকে অতি সন্সেভে তাভার পরিচয় 

জিজ্ঞাস। করিলেন । সদ সত্যবাদী রাজেন্দ্রনাথ তাহার 

প্রত পরিচয় প্রদান করিলেন। সাহেব তাহার 

পরিচয় পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি চাকরা 

করিতে রাজী কি না? তাহা হইলে তিনি তাহাকে 

কোন উচ্চ উঞ্জিনীয়ারের কাধ্যে নিযুক্ত করিতে পারেন 

এবং ভবিযাতে আর 9 উন্নতির সম্ভাবন। আছে-তাভাতে 

উচ্চ বেতন প্রাপ্ত হঈবেন। 

রাজেন্্নাগ সাহেবের সেই প্রস্তাবে অন্ধারত 

হলেন । রাজেন্দ্রনাথের চরিত্রের দঢ, দু হাদয়বল 

এবং স্বাবলম্বনের দ্বারা আত্মোন্নতির ইচ্ছ। বদি কিছু 

গাকে ভাহ। এই স্থানেই প্রকাশিত হইয়াছিল। 

নে ঘুবক তৎকালে প্রভাতে শবগত্যাগ করিয়া পুনঃ 

শব্যাগমন পধ্ন্ত অমানুষিক পরিশ্রম করিয়া মাসে 

পঞ্চাশ কিঞ্চা শত টাকা উপার্জন করিতেছেন এবং 

সম্মুখের ভবিষৎ তখন৭ দারুণ অন্ধকারের গর্জে 
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লুক্কায়িত, সেই সময় এইরূপ উচ্চ বেতনের উচ্চ 

কন্মচ্জরীর পৰ্দ অযাচিতভাবে তাহার সম্মুখে উপস্থিত; 

কিন্তু তিনি তাহা গ্রহণ ন। করিয়া! অতি তাচ্ছিলাভরেই 

প্রত্যাখ্যান করিলেন। ইহা| বোধ হয়, তাহার উপর 

পু সেই পরম করুণাময় পরমেশ্বরের পরীক্ষা ভিন্ন আর 

কিছুই নহে। এই পরীক্ষা সন্বদ্ধে পরে বলা হইবে 

যাহা হউক, সাহেব যখন দেখিলেন যে, এই 

যুবকের মানসিক বল অতি অন্তুত এবং তিনি কোন 

প্রকারেই নিছেকে দাসত্বের পাদমূলে বদ্ধন করিতে 

ইচ্দুক নহেন, তখন সেই সাহেব তাহার উপর আস্তরিক 

অদ্ধান্িত হইয়া উঠিলেন। তিনি ঠিকাদারের কাধ্য 

করেন শ্রবণ করিয়া তাহাকে একটি বড় ঠিক! কাধ্য 

প্রদান করিতে ইচ্ছুক হইলেন। রাজেন্দ্রনাথ পর 

দিবন সাহেবের নিদ্দেশমত স্থানে তাহার সহিত সাক্ষাৎ 

করিবার কথা বলিয়। প্রস্থান করিলেন। 

এই সাছেবটি অপর কেহ নহেন- ইনি 

শ্যার বেডফোড লেস্লী। তৎকালে ইনি কলিকাতা 

মিউনিসিপঠালিটির চেয়রম্যান পদে অধিঠিত। পারে 

ইনি গভর্ণমেণ্টের আরও উচ্চ উচ্চ পদ এবং দায়িত্বপূর্ণ 

কাধ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ভারতে যথেষ্ট সৃনাম 

রক্ষ। করিয়া! প্রস্থান করেন । 

রাজেন্দ্রনাথ তৎপর দ্রিবস পূর্বোক্ত সাহেবের 

নিদ্দেশমত বথাসময়ে বাথস্থানে উপস্থিত হইয়া তাহার 

সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বুঝিতে পারিলেন থে, ইনি 

কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির ঢেয়ারমঠান শ্তার বেড- 

ফোড লেস্লী | 
সাহেব রাজেন্দ্রনাথকে উপস্থিত হইতে দেখিয়া 

অতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং সেই দিবলই তাহাকে 

পলতার জলের কল নির্মাণের কিয়দংশের ঠিকা কাধ্য 
প্রদান করিলেন। রাজেন্দ্রনাথ সেই সময় যে কাধ্য 

সম্পদন করিবার জন্য প্রাপ্ত হইলেন, তংকালে তাহা 

তাহার পক্ষে প্রচুর বলিয়া বিবেচিত হইত । দেই 

ক্ুর্ঞ্ল্লীল্ল ভ্যান ্লাক্িত্ভ্ুন্াঞ্থ ০ -০৮ 

সময় প্রায় কোন দেশীয় ঠিকাদার এরূপ কার্ধ্য প্রাপ্ত 
হুইতেন না । 

জীবনসংগ্রাম আরম্ত 

রজেন্দ্রনাথের দ্বার অনায়াসে ' এরূপ বুহৎ 

এবং লাভজনক কার্য প্রাপ্তিতে দেবেন্দ্রনাথ ও 

বিশেষ আংলাদিত এবং উৎসাহিত হইলেন । 'তখন 

দুই অংশীদারে মিলিতভাবে পেই কার্ধা সম্পদান করিবার , 

চষ্টা করিতে লাগিলেন । 

এই সময় রাজেন্দ্রনাথ কিঞ্চিৎ অর্থকষ্টে পতিত 

হইলেন । তাহাদের যাহা মূলধন ছিল ভাহাতে 
কোনক্রমে (ছোট ছাট ঠিকা কার্য নিপ্পন্ন 

হইভে পারে; কিন্তু অকম্মাৎ কোন বৃহৎ কার্য। 

সমাপন করা একরপ অনম্ভব। কিছু দিবম [সই 

কাধ্য পরিচালন করিয়াই তাহাদের মুলধনস্বরূপ 

আরও কিছু অর্থের আবশ্বীক হইল, নচেৎ কার্য 

সম্পন্ন হওয়া একেবারে 'অসম্ভব | 

রাজেন্দ্রনাথ প্রক্ৃতিদত্ত বাবসায়বুদ্ধি লইয়। অগতে 
আগমন করিয়াছেন। তিনি বুঝিলেন, ঠিকাদারা 

কাধ্য বত শীঘ্র নম্পন্ন করা ঘায়, ততই তাহাতে লাভের 

পরিমাণ অধিক হয়| সেই সময় নদি “কান স্থানে 

কোন কাধা "শন করিতে অপারক হওয়। বায়, তাহা 

হইলে ওনিয্যুতে সেই স্থানে আর কোন কার্ম্য প্রাপ্তির 

'মাশ। থারে না। বাবসায়ীর দুর্নাম একবার ঘোষিত 

হইলে তাহার বাবসায়ের পতন অনিবার্য | 

রাজেন্দ্রনাথ এই সব চিস্তা করিয়। মূলধন বদ্ধিত 

করিবার উপায় উদ্ভাবনের জন্য ব)স্ত ভইলেন। আলম্- 

জয়ী পুরুষ তখন কোন অর্থসরবরাহকারী অংশীদার 
সংগ্রহের জন্য অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন । অন্ধু- 

সন্ধানের 'ফলে তিনি একজন অর্থনরবরাহকারী 
অংশীদার সংগ্রহ করিলেন । 

. এই নব অংশীদারের নাম শ্রীযুক্ত পরমাত্মা গাঙ্গুলী । 
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ইহার নিবাস শান্তিপুর । হনি তংকালে সিমলায় 

লাট দপ্তরে একজন উচ্চ বেতনের কর্মচারী ছিলেন। 

এই সময় ইনি কিছুদিনের জন্য কর্ম হইতে অবকাশ 

লইয়া কগিকাতায় আগমন করিয়াছিলেন । তিনি 

রাজেন্দ্রনাথের সহিত পরিচিত হইয়। এবং তাহার 

নিকট লাভজনক ব্যবসায়ের কথা শুনিয়া তাহাতে 

কিছু অর্থ প্রদান করিতে সম্মত হইলেন । তখন স্থির 

হইল, (দবেন্দ্রনাথ ও রাজেন্দ্রনাথ ছুইজনে লভ্যাংশের 
অর্ধ এবং তিনি একাকী অপরার্ধ লইবেন এবং 

্টাহার পুত্র কি কোন আত্মীয়ের নামানুসারে 

এই কারবাৰের নাম এম, ন্দি, গাঙ্গুলী এগ কোং 

হবে । 

রাজেন্্রনাথের সহিত পরমাত্মাবাবুর এইরূপ 

বন্দোবস্ত হইলে তাহার সারপেশ্টাইন লেনের বাসাতেই 

আফিসের কার্ধ। হইবে স্থির হইল এবং তিনি রাজেন্দ্র 

নাথ প্রভৃতিকে বাঞ্কারাম অক্রুর লেনের মেস ত্যাগ 
কাঁরয়া তথায় আগমনপূর্ববক অবস্থান করিতে অনুরোধ 

করিলেন। তখন সকলেই তাহার বাক্যে তগায় 

নূতন মেস স্থাপন করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন । 

তদবধি পরমাত্মা গাঙ্গুলী মহাশয় সপরিবারে ভিতর 

বাটীতে অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং রাজেন্দ্রনাথ, 

দেবেন্দ্রনাথ, গগনচন্দ্র প্রভৃতি কয়জন বন্ধু বহিবাটীতে 

রহিলেন। 

জাবনসংগ্রামের মধ্যে 

গরমাত্সা গঙ্গুলীর সহিত রাজেন্্রনাথের এই 

যৌথ কারবার পাচ ছয় মাসের অধিক স্থায়ী হয় 

নাই । কারণ, এই পরমাত্ম! গাঙ্গুলী অব্যবসায়ী এবং 

চাঞ্রিজীবী লোক। স্বাধীনভাবে জীবিকানির্ববাহের 

স্থখ তিনি কখনও উপভোগ করেন নাই। তাহার 

উপর ভিনি অস্থিরচিত্তের লোক ছিলেন। এই সব 

পঞ্থ [ ২য় বর্ষ, ১ম খণ্ড 

কারণে তীহার ব্যবসায়ের অন্ধ্রাগ শীঘ্রই অস্তহিত হইয়। 

গেল। € 

এদ্দিকে লোকচরিত্রে অভিজ্ঞ তবিষ্যৎদর্শা রাজেন্দ্র- 

নাথ দেখিলেন যে, এরূপ লোকের মহিত ব্যবসায়ে 

লিপ্ত হইলে সে ব্যবসায় দ্বারা কখনও উন্নতির সভার 

থাকিবে না। সেইজন্ত তিনিও তাহার সহিত মিলিত 

হইয়া কারবার করিতে অশ্বীকৃত হইলেন। এদ্দিকে 

পরমাত্মাবাবুও আফিসের ছুটি ফুরাইয়৷ গেলে পুনরায় 
সিমলা শৈলে প্রস্থান করিলেন । 

রাজেন্জরনাথ পরমাত্মাবাবুকে ত্যাগ করাতে অথ- 

কৃচ্ছের ক্রোড়ে পতিত হইলেন। তখন রাজেন্দ্র- 

নাথের পলতায় জলের কলের কাধ্য ছাড়া আরও 

ছুই তিন স্থানে ঠিকা কণ্ম চলিতেছিল। সকল স্থানেই 

কাধ্যনির্বাহ করিবার জন্য অথের আবশ্যক, কিন্তু 

তখন অর্থ সংগ্রহের সেরূপ কোন উপায় নাই। 

তদুপরি রাজেন্দ্রনাথ সে সময় অন্য দায়েও 

পড়িলেন। রাজেন্দ্রনাথের অংশদার দেবেন্দ্রনাথ অত্যন্ত 

অমিতব্যয়া এবং বিলাসী ছিলেন। কেবল অর্থাভাব 

নিবন্ধন তাহার সেই প্রবৃত্তি. বিশেষভাবে চরিতার্থ 

করিতে সক্ষম হইতেন ন।। এক্ষণে রাজেন্দ্রনাথের 

অঞ্কান্ত পরিশ্রম এবং বুঁদ্ধকৌশলে ব্যবসায় হইতে 

তাহার হস্তে অর্থ আসাতে তাহার সেই অমিতব্যয়িতা 

9 বিলাসলালসা বদ্ধিতাকার ধারণ করিল এবং 

(সহ বিলাদতৃষ্ঞ ক্রমশঃ পানদেধযেও পরিণত হইল। 

আহার এহ স্থরাপান প্রবুত্তি এরূপ বদ্ধিত .হইতে 

লাগিল যে, সেই ক্রমবদ্ধমান প্রবৃত্তির বশবন্তী হইয়া 

তিনি অনেক সময় দিবারাত্র স্থরাপানে মত্ত থাকিতেৰ। 

চিরসংঘত চপ্সিআ্স কন্মযোগী রাজেন্দ্রনাথ 

আরও বিপধ্যস্ত হইয়া পড়িতেন । 

এই সময় রাজেন্দ্রনাথের সহিষ্ণতার সম্থন্ধে চিন্ত। 

করিলে বিস্ময়ে স্তভিত হইতে হয়। কারণ, একে 

ব্যবসায়ে অর্থের অপ্রতুল, ভাহার উপর অংশীদার স্থরার 

তাহাতে 
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মাদকতায় মুগ্ধ হইয়! ব্যবসায় সম্বন্ধে ফোনরপ সাহায্য 
করিতে অসবর্থ। ব্যবসায় রক্ষা! করিতে না পারিলে 

জীবনের সমত্ত আশা, সমস্ত উদ্দীপনা, মানসম্ত্রম 
পথ্যন্ত চিরতরে জলাঞ্জলি দিয়া পুনরায় আপনাকে 

*নৈরাগ্থের ক্রোড়ে আশ্রয় লইতে হইবে। এই সকল 
চিন্তায় মগ্ন হইয়াও রাজেন্দত্রনাথ অচল অটল ভাবে 
চতুদ্দিক রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন । 

যখন দেখিলেন বে, অংশীদারের উপর নির্ভর 

করিলে আর চলিবে না সমন্তই নষ্ট হইবে, তখন 

তিনি ব্যবসায় রক্ষা করিবার জন্য অর্থ সরবরাহকারী 
অণ্ণীদার দেবেন্্রনাথের মুখাপেক্ষী না হইয়া নিজেই 
অর্থসংগ্রহের জন্য ব্যস্ত হইলেন। তিনি খন 

কারবার পরিচালনের জগ্য তীহার বন্ধুবান্ধব 

এবং দেশস্থ পরিচিত ধনী ব্যক্তিদিগের নিকট হইতে 

ধণন্থরূপ অর্থ লইতেন এবং নিজের কাধের টাকা 

আদায় হইলে তৎক্ষণাৎ তাহাদিগেব খণ সুদ সমেত 

পরিশোধ করিতেন । 

'এস্থলে ব্যবসায় সন্বন্ধে একটি কথ| বলা আবশ্তক, 

নচে বাবসায়ার উন্নতির সোপান সম্বন্ধে কিছুই বুঝা। 
যাইবে না। জগতে যাহারা বাবসায় দ্বারা ধনশালী 

হইয়া নিজের 'এবং জাতির ধনবৃদ্ধির উপায় বিধান 

করিয়াছেন, তাহার্দের অধিকাংশই প্রচুর অর্থ অর্থাং 
বাবসাতিরিক্ত অর্থ লইয়! কারবার আরম্ভ করেন নাই 

সকলেই সামান্য সামান্য মূলধন লইয়া কারবার স্থাপন 
করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। তাহাদের এই ধন- 

বৃদ্ধির মুখ্যকারণ হইতেছে ভীাহাদের হৃদয়নিহিত 
ধর্মভাব। 

দূরে অবস্থান করিয়া আপাতলাভকে স্বণার চক্ষে 

অবলোকন করিয়াছেন 

একটা প্রচলিত বাক্য আছে,_-"ব্যবপাদার কখনও 

অধাশ্মিক হয় না এবং অধার্শিক কখনও ব্যবসাদার 

হইতে পারে না।" প্রকৃত ব্যবসায়ের মূলভিত্তি ধর্দের 

ক্্ম্বীলল হগাল্স ল্লাচজতুুল্যাঞ্থ 

তাহার সকলেই প্রবঞ্চনার পথ হইতে 

২২৩৫ 
উপর স্থাপিত হয়। ব্যবসাদার যতক্ষণ পর্যন্ত ধর্ম ও 
স্যায়কে আশ্রয় করিয়া থাকে, ততক্ষণ পর্য্স্ত 
তাহার ব্যবসায়ের মৃলদেশ শিথিল হইতে পারে না। 
আর যে মুহূর্তে দেখিতে পাওয়। যাইবে যে. তাহার 
ব্যবসায়ের মূলদেশ শিথিলতা প্রাপ্ত হইয়াছে, তখনই 
বুঝিতে হইবে যে, তাহার মধ্যে কোনও ছিত্রপথে 

পাপ প্রবিষ্ট হইয়াছে, নচেৎ তাহার বাবসায় কখনই 
নষ্ট হইত না । 

অনেক অব্যবসায়ী তাহা স্বীকার করেন না এবং 
তাহা বিশ্বাসও করেন না । তাহাদের আরন্ধ ব্যবসায়ের 

অবস্থাও পরিণামে ধ্বংসের পগে গমন করে। ব্যবসা- 

দারের সর্বদিক হইতে ধশ্মশীল হইতে হইবে, কারণ 

ইহা স্থিরনিশ্চয় যে, এই কার্য সাধনার একটি অঙ্গ- 

বিশেষ। তাহা কেহ বিশ্বাস করুন আর নাই করুন। 

ব্যবস।দারের নৈতিক চরিত্রের দিক দিয়া দেখিতে 

হইলে তাহা নিস্পাপ, নিষ্লঙ্ক, উদার, উন্নত এবং 

সংবত হওয়া আবশ্যক । রাজেন্দ্রনাথের উন্নতির মূলে 

যে তাহা বর্তমান, তাহা পরে দেখাইতে চেষ্টা করিব। 

যাহাতে জগতের কাহারও মনে কোনরূপ ব্যথার 

উদ্রেক না হয়, সেইরূপ মনোভাবের বশবনী হইয়া 

বাবসায়ে অবতীর্ণ হইতে চেষ্ট। কর। কর্তব্য । 

বে মহাজনের নিকট হইতে পণা কিন্বা অর্থ 

লইয়া কারবার কর৷ তাহাকে অথব। 

গরিদ্দারকে প্রবঞ্চনা করিয়া তাহার মনে কষ্ট দিয়৷ 

আপাততঃ কিঞ্চিং লাভবান হওয়। নায় বটে, 

কিন্তু পরে দেখা যায় যে, সেই অর্থ কখনও স্থায়ী হয় 

ন।আপন।। হইতেই তাহ। তিরোহিত হইয়! যায় | 

গত মহাযুদ্ধের সময় কলিকাত। সহরের অনেক 

ব্যবসাদার উল্লিখিত যুদ্ধে লিপ্ত বর্তমান রাজসরকারকে 

বু দ্রব্য সরবরাহ করিয়াছিলেন । সেই সঙ্গে 

রাজেন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠিত মাটি'ন কোম্পানীও বহু মাল 

সরবরাহ করয়াছিল। যুদ্ধ নিবুত্তির পর দেখ! 

যাইতেছে, 
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গেল যে, অনেকের নামে অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছে 

যে তাহার! সেই মাল সরবরাহের সময় সরকারকে 

গ্রবঞ্চনাপূর্বক বহু অর্থ আত্মসাৎ করিয়াছেন, কিন্ক 
সে অপবাদ মার্টিন কোম্পানীর নামে কেহ দিতে 

সমর্থ হয় না । 

আজ কিন্তু দেখা যাইতেছে, সেই ন্তায়পথচ্যুত 

অর্থ উপার্জনকারী বনু ব্যবসায়ীর ব্যবসায়ের অস্তিত্ 

পধ্যন্ত লোপ পাইতে বসিয়াছে। তাহাদের মালিক- 

গণের মধ্যে অনেকে দেউলিয়া খাতায় নাম লিখাটাত 

আরম্ভ করিয়াছেন, আর আজ এই মাটিন কোম্পানীর 

সন্বাধিকারী রাজেন্দ্নাণ পূর্ববাপেক্ষা যশস্বী এবং ধনশালী 
হইয়া উঠিয়াছেন। ইহা ন্যায়নিষ্ঠা এবং ধন্মাশয়ের 

ফল কি না তাহা বিবেচনাসাপেক্ষ। 

দেখ! যায় অনেক মাড়বার (দেশবাসী এ দেশে 

(কেবলমাত্র “লোটা-কম্বল” সম্গণ করিয়! আগমন করে, 

পরে কোটী কোটী মুদ্রার মালিক হইয়া উঠে। 

ব্যবসায় তাহাদের এই উন্নতির মূল। কিন্তু সেই 
ব্যবসায়ের প্রথমে তাহার! কিছু কিছু বন্ধ কিনা সামান্য 

কোন দ্রব্য স্কন্ধে লইয়া পাড়ায় পাড়ায় ফেরি করে । 

এই ব্যবসায়ে (কোন মূলধনের প্রয়োজন হয় না। 

কারণ বিক্রেয় দ্রবা তাহারা কোন ব্যবসায়ীর নিকট 

হইতে ধারে পায়। সারা দিনের বিক্রয়ান্তে সন্ধ্যা- 
কালে সেই মচাজন বাবসায়ীর নিকট গমন করিয়। 

নিজের লভাংশ নিজে গ্রহণ করিয়া তাহার দ্রবামূলা 

তাহাকে দিয়া আসে । 

অনেকে বলেন যে, কোন নূতন মাড়োয়ারী এদেশে 

আগমন করিলে অন্যান্ত ধনী মাডোয়ারী স্বজাতি- 

বাংসল্য প্রযুক্ত তাহার সাহাবা করিয়া থাকেন। 

বাঙ্গালী সেরূপ স্বজাতির সাহাষা প্রাপ্ত হয় না। 

মাড়বার দেশবাসী সহারতা প্রাপ্ধ হয় সত্তা, কিন্তু তাহা 

স্বজাতীয় প্রীতির জন্ত নহে-_তাহা প্রাপ্ত হয় মূল 

ধনীর লাভের জন্য। বাবনায়ীর কাধ) হঈতেছে 

স্শঞর [ ২য় বর্ষ, ১ম খণ্ড 

পণ্য বিক্রয়। ব্যবসায়ী সর্বদাই চেষ্টা করিতে থাকে 
যাহাতে উপযুক্ত মূল্যে তাহার বিক্রয়ের বস্তু বিজ্রীত 
হয়। বদি ব্যবসায়ী তাহার পণ্য দ্রব্য বিক্রয় করিবার 

জন্য উপযুক্ত পাত্র প্রাপ্ত হন, তাহাকে কখনই এ 
সকল ত্রব্য প্রদান করিতে কুন্ঠিত হন না। 

এস্থলে মূল ধনী জানেন বে, এই ব্যক্তি তাহার 
নিজের জন্মভূমি, আত্মীয়স্বজন পরিত্যাগ করিয়। 
এদেশে আগমন করিরাছে কেবল ব্যবসায় দ্বারা নিজের 

জীবিকানির্ববাহ এবং আল্মোনতির জন্য । সেই ব্ক্তি 
নিজের জীবিকার পথ সামান্য লোভে কথনই চিরতরে 
রুদ্ধ করিবে না। সে মহাজনের মনে কষ্ট প্রদান 
করিয়া নিজে পুনরায় দুঃখছুর্দশার মধ্যে পতিত হইতে 

চেষ্টা করিবে না। ইহাকে বিক্রেয় বস্ত গ্রদান করিলে 

তাহাতে তিনি লাভবান হইতে পারিবেন। 

এদিকে সেই দরিদ্র উন্নতিকামা ব্যক্তি মনে 

মনে অবগত আছে বে, আজ যদি লোভ প্রযুক্ত 

সে তাহার অসময়ের সাহাব্-কর্ত।কে গ্রবঞ্ধনা করে, 

পরিণামে সেই বিপন্তির মধ্যে পড়িবে । ভবিহাতে 

(কেহই তাহাকে কোনরূপ ব্যবগায়ের সামগ্রী প্রদ।ন 

করিয়া সাহাব্য করিতে অগ্রসর হইবে ন।। তাহার 

বাবসায়ের ছ।এ চিররুদ্ধ সে দারিদ্রের 

প্রোড়ে পতিত হইবে। এইবপ উচ্চ মনোবৃত্তির 

বশবর্তী হইয়া সে বক্তি ব্যবসায়ের মূলভিত্তি স্থাপন 
করিয়া লয়। 

হওয়াতে 

পরে সেই সাক্তিই আবার ধনশালা হইয়। তাহার 

দেশঝাসা বনু ব্যবসাকামীর আশ্রয়স্থল হইঘ়া বু 

লোকের ব্যপসায়ের সাহাধ্য করে। এইরূপে তাহ। 

দিগকেও ধনশালী হইবার উপায় করিয়া দেয়। ইহার 

মধ্যে স্বঙজাতীয় প্রীতির স্থান নাই। ইহার মধ্যে আছে 

লাভালাভের সন্বন্ধ, ন্যায় ও ধম্মের সধন্ধ, আর নিজের 

সন্ভাবে আত্মোন্নতির সম্বন্ধ | 
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 এস্থলে লিবিতে সুবোধ হয় যে, রেদিন 
বঙ্গান্ী জাতি ব্যবসায়ের মৃলস্থত্র এই ধর্মমভাব গ্রহণ 

করিয়া ব্যবস|য় করিতে অগ্রসর হইবে, সেই দিন 

. হইতেই বাঙ্গালী জগতের ব্যবসায়ী জাতির 

" মধ্যে গর্ণনীয় হইয়। বঙ্গজননীর ছুরপনেয় কলঙ্ককালিমা 

দূরীভূত করিয়া অতুল বিত্তদম্পদের অধীশ্বর হইবে। 
সে সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নাই। 

রাজেন্দ্রনাথ ব্যবসায়ীর এই মহৎ গুণের ঘূর্ত- 
প্রতীকরূপে দণ্ডায়মান । ব্যবসায় দ্বারা বিপুল ধনের 

অধীশ্বর হইয়। নিজের, গ্রতিপাল্য ব্যক্িগণেন এবং 

জগত্বাসীর 'য মঙ্গল সাধন কর। বায়, তাহ 

তাহার চগিত্রে পরিস্ফুট হইয়া রহিয়াছে । বোধ হয়, 

বর্তমানে তাহা দেখিবারই লোকের অভাব । 

রাজেন্দ্রনাথ দারুণ অর্থকষ্টের সময় বহু পরিচিত 

ব)ক্তির নিকট হইতে খণন্বরূপ অব গ্রহণ করিতেন । 

আবার ঠিক নিরূপিত সময়ে তাহ'দিগের অর্থ তীহা- 

দিগকে প্রদান করিতেন । এই জন্তই সেই দারুণ 

অবস্থাবিপ্ধযয়কালে কারবার পরিচালন কৰিবার জছ্য 

অর্থাভাব সংঘটিত হয় নাই। তিনি কোনও ক্রমে 

কারবার পরিচালন করিতেন 

ব্যবসায়কার্ধ। পরিচালন করিতে সকলকেই সময় 

সময় খণম্বরূপ অপরের নিকট হইতে অর্থ গ্রহণ করিতে 

সন 

হয়, নচেং আজ খণনানের জন্তু পাশ্চাতাগ্রণায এত 

ব্যান্ক চলিত না। 

ব্যাঙ্ক সকল কেবলমাত্র ব্যবসায়ীকে খণদানে 
সাহাব্য করিবার জন্য স্থাপিত হইয়াছে । আর সেই 
সাময়িক খণ প্রাপ্ত না হইলে পাশ্চাত্য দেশবালী 
ব্যবসায় দ্বারা ধনশালী হইতে সক্ষম হইত না। কিন্ত 
ব্যবসায়ীর পক্ষে ভবিত্যতের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া সেই 
খণকে আবার পরিশোধ করা আবশ্ুক, নচেৎ মার 

কখনও অর্থাত[বের সমগ্ অর্থ প্রাপ্তির আশা থাকিবে 

না--তাহাতে ব্যবসায়ও অচল হইয়া পড়িবে । 

রাজেন্দ্রনাথের এই জ্ঞান স্বতঃই শ্চুরিত হইয়াছিল। 
তিনি বুঝিয়াছিলেন,বাজারে সন্রম রক্ষা করিলে ব্যবসায় 

রক্ষা পাইবে । পূর্ববেই কথিত হইয়াছে, এই সময় তিনি 
খণন্বরূপ অর্থ গ্রহণ করিতে এবং উপযুক্ত সময়ে তাহা 

পরিশোধ করিতেন । এই সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে কেহই 

বলিতে পারিবেন না যে, রাজেন্দ্রনাথ কাহারও কাছে 

খণী আছেন। আজ তিনি সৌভাগ্যলক্ষীর বর- 

পুত্র। তীহার খণ করিবার আবশ্যক নাই, কিন্ত 
বখন তিনি জীবনসংগ্রামে ব্যাপূতঃ তখনও তিনি 

নিজেকে খণমুক্ত রাখিতে সদাই চেষ্টা করিতেন। 

জগতে তা্ভার জয়যুক্ত হইবার ইহা ও অন্যতম কারণ। 

( আ্মশঃ ) 

(11 
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/ 
জগৎ-কথার তৃমিকায় আমর। বুঝাইতে চেষ্ট 

করিয়াছি বে, হ্ৃষ্টিবিজ্ঞানের আলোচন। করিলে, মানুষ 

এই বিশ্বস্ট্টিতে কত যে ক্ষুদ্র এবং কত বে বড়, এ ছুটি 
কথাই জানিতে পারে। কথা দুইটি জানাই 

বিজ্ঞানের এই শাখার চচ্চার লাভ এবং বড় লাভ। 

সাধারণ জ্ঞানবৃদ্ধি বা কৌতৃহল তৃপ্তি, এ ছুইটি ছাড়াও 

দীবন পরিচালন বা জীবনের কাজের সঙ্গে ইহার 

অত্যন্ত যোগ আছে । মানুষের অন্তর হইতে বিজ্ঞান- 

বিদ্যা যে জন্য জন্মলাভ করিয়াছে, এই স্থষ্টিতত্ব বা 

মানুষের দিক দিয়া হিনাৰ করিলে, ভূতত্ব, বোধ হয় 
সকলের অপেক্ষা সহজ পথে সে উদ্দেশ্য পূর্ণ করিবার 

ভাগ্ডারটি উন্ুক্ত রাখিয়াছে । মানুষের নিজের এবং 

তাভার পারিপাশ্বিক সমূদায় জিনিষের জন্মবিবরণ 

বলিয়া, বিজ্ঞান হইলে 9, ইহার মধ্যে যেন একট। 

মাধুযাভর! মমতামাখা সম্পর্ক আছে। সে রসের 

আমন্বাদনে মানব অনেকটা যেন সবিস্ময়ে সবল তয়। 

নিজের বিষয়ে সর্বপ্রথম নে কথাটুকু জান। দরকার, 

দর্শন তাহার যে আভাস দেয়, হ্থপ্বিজ্ঞান বা তৃতত্ব 

সেটুকু চোখের একেবারে সম্মুখে আনিয়া ধরে। 

ইহাতে মানষের এই লাভ হয় যে, পরে তাহার আর 

কি ঘটিবে না ঘটিবে গে বিষয়ে বিশেষ চিন্তা অর্থাং 

ঢুশ্চিন্তা করিয়া সময়ক্ষেপ না৷ করিয়া, মানুষ নির্বরিগ্ে 

9 নিঃসন্দেহে আপনার কাজ বা উপস্থিত কাজ্গ করিয়া 

যাইতে পারে। 'মান্থষের জীবনের গতিতে এইবূপ 

বিষয়টির মূল্য, সবার অপেক্ষাই প্রধান । যখন মানুষের 
মনে এ সুন্দর অবস্থাটি আসে, তথন মানুষের সত্য 

আহ্মবল আসে, দায়িতবুদ্ধি আমে এবং মানুষের 

মন নির্ভয় ও আশঙ্কাশৃন্য হয় এবং আকাঙ্ঞাশৃন্যও হয়, 

নিরাশাশৃন্যও হয়-_অর্থাং ঠিক খাঁটি কর্তবাজ্ঞানটি 
বা সেই বিষয় সম্বন্ধে ঠিক সত্যবোধটি আসে । এই 

অবস্থাটাকেই আমরা! প্রকৃত জ্জান্যা রা জ্ঞানের প্রথম 

ধাপ বলিতে পারি। বিজ্ঞানবিদ্যার বা বিজ্ঞানশিক্ষার 

অন্ত যাহা কিছু উদ্দেশ্য আছে, সকলেরও উপরে, 

এইটিই বাস্তবিক মুল উদ্দেশ । 
কথাটা বোধ হয় আর একটুকু পরিষ্কার করিয়া 

বুঝাইতে গেলে, দোষের হইবে না। আমরা জানি 

গীতাতে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বিশ্বরূপ দেখাইয়াছিলেন । 

শ্রীকৃষ্ণ অস্জ্থনকে দেখাইয়াছিলেন যে, এই মহাস্ষ্টিতে 

কত যে ধরণী, কত্ত কোটি কোটি সৌরজগৎ, কত 

অনন্ত কোটি গ্রহ নক্ষত্র ইত্যাদি রহিয়াছে, তাহার 

সাম। সংখা। নাই । জগৎ ও জীব সৃষ্ট হইয়াছে, সই 

হইতেছে, ধ্বংস হইয়াছে, ধ্বংদ হইতেছে এবং সস 

হইবে যে কত, তাহার ও সীম। সংখ্যা নাই। কাজেই 

মানুষ বে কাজট্রকু করিতেছে তাহার মুল্য কিছুই নয়। 

আবার, সে কাজের কর্তা ও সে নয়। বিচিত্র জগতের 

স্ষ্টি ও সব কাজ কোন্ এক অঙ্ান। মহাশক্তির ভিতর 

দিয়া ঘটিয়া চলিতেছে । অথচ, সেই মহাবিরাট 

জগৎ কাজের অংশস্বরূপ, তাহার সেই কাজেরই না 
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মূল্যের সীম! কোথায়? কিছুই নয় মানুষ, যে কাজ সে 

করিয়া বাইতেছে তার সেই কাজও, সে করে না, 

তবু সে-ই সব! ক্ষুদ্র শিশু মায়ের কিছুই করে না, 
মা-ই সব করেন, শুধু সে যে আছে, এইটুকুই যেন তার 
কাজ? অথচ, মায়ের শিশুই সর্বস্ব । মহাবিশ্বস্থটির 

এই যে আনন্দরূপটি এইটি তিনি অর্জুনকে দেখাইয়। 
দিয়াছিলেন। আমরা যে শিশুর দৃষ্টান্ত দিয়াছি, ঠিক 
এরূপ, শিশু যে আছে, এ যে থাকাটি বা জগতে সকল 

বিষয়ের ভিতর দিয়া, থাকিয়। চলাটি, এইাটিই হষ্ট- 

জগতের সর্ববাপেক্ষা বড় কাজ-_উহাই সৃষ্ট জগক্ের 

শ্রেষ্ঠ স্বভাবধর্ধম । বিশ্বস্থষ্টির মধ্যে নিদারুণ শুন্যতা, 
নিদারুণ ভয়, নিদারুণ পরিবর্তন, নিদারুণ অসীমতা, 

সম্ন্তই আছে, তাহা ছাড়া, সৃষ্ট জড়বস্ত '৪ জীব, 

সকলেরই কর্তব্ও আছে জীবনব্যাপী, নিয়মে 

বাধ! ও অফুরন্ত ; কিন্তু তবু তাহা চিরনশ্বর হইয়াও 
অবিনশ্বর আর আনন্দে ভরা 'এবং মুক্ততাও তাহার 

অসীম । 

বিশেষরূপে ইহা দেখাইতে, শ্রকষ্ণ অঞ্জুনকে 

বলিয়াছিলেন, “তোমাকে দব্চক্ষু দিলাম ।” আগমর। 

যখন স্থষ্টিবিজ্ঞানক্ষেত্রে উপস্থিত হইব, 'তখন দেখিব 

যে, ইহাই “দ্িব্াচক্ষ'; গীতার কথাটি দর্শন এবং 

বিজ্ঞান, 'এ ছুয়েরই কথা । মহাবিশ্বের রূপটি আমরা 

এইখানে মনে এবং চোখেও সত। সত্যই বিশেষ লুতন- 

ভাবে দেখিতে পাই। আমরা বাহ চ্মচক্ষে দেখি বা 

সাধারণতঃ যাহ] চিন্তা করি, তাহার অপেক্ষা আরও 

একটু উ"চুতে গেলে, বেমন, দূরবীক্ষণে কি অণুবীক্ষণে 
দেখিলে বা নিবিড়ভাবে চিন্তা করিলে কিছু আরও 

(বশী দেখি বা বেশী জানি । আবার তাহার অপেক্ষা ও 

উচ্চতর বিজ্ঞান বা পরীক্ষা, এবং দর্শন বা চিন্ট। স্ববূপ- 

কথাটিকে আরও বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া, দেখাইয়' 

বা বলিয়া দেয়, এই বিশেষ করিয়। বলা ব| দেখানই 

দিব্যচক্ষু দয়। আর তাহার৪ অপেক্ষা উচু ্তরে 

ভজগা-স্কষঞ্থ। 

যাইতে পারিলে, যাহা পাওয়া যাইবে, তাহাকে বলিব, 
চরম চস্কু। 

জানার এই সব অবস্থাতে মানুষের ভ্রম সকল দূর 

হইয়া যায়, হ্্টির রহন্ত, জীবনের রহস্য সমত্ত আবিষ্কৃত 

হইয়া পড়ে । অন্ধকার চলিয়! যাওয়ার পর, মন 
এবং হাত উভয়ই আপনার কাজে এবং আপনার সম্মুখে 

আরও সুদূর অজ্ঞাত অনাবিষ্কৃত পথে 'ভবিষ্যতের খোজে 
উৎ্হ্ক হয়। যাহার শেষ নাই ভাহারও যেন শেষকে 

খুঁজিতে খুঁজিতে মাচ্ছষ জ্ঞানের সীমানাকেও এবং 

কাজের সীমানাকেও লীমাহীন করিয়। দেয়। ইহাতে 

মানুষ হিসাবে মানুষ ক্রমেই বড় হইয়া উঠে। সমস্ত 

জগতের মানবজাতি এইরূপে দর্শন, বিজ্ঞান ব। চিন্তা ও 

কাজের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়া চলিয়া, মানবলোকের 

অপেক্ষাও ভবিষ্যতের আরও উচ্চতর লোকের জীৰে 

পরিণত হইয়া স্ষ্টির ভিতরের গৃঢ় উদ্দেশ্তটিকে সার্থক 
করিবার দিকে চলিয়াছে । 

সে কথা বিজ্ঞানকথ। আলোচনার সময় যথাস্থানে 

(দখ! দিবে । 

কিন্তু এই যে চলিয়াছে, চিন্তায়, কাজে, পরিবর্তনে 

মাথামাথি ভইঈয়া জীবজগৎ ও জড়জগং, এইটিই 

দর্শনেরও এবং বিজ্ঞানেরও সত্য ও তাহাদের 

প্রমাণের অক্ষয়ত্ব। জগং-কথার এইটিই প্রথম ও 

শেষ কথা । কিছু ছিল না অথচ সমস্তই ছিল, কিছুই 

থাকিবে না অথচ সমস্তই থাকিবে, কিছুই নাই অথচ 

সমস্ত আছে, দর্শন ৪ বিজ্ঞান উভয়ে মিলিয়া, 

অন্ুমানে প্রমাণে ও প্রতাক্ষে দেখাইয়া দিতেছে যে 

অনাদিকাল হইতে অনন্তকাল 'এই নে কাজটি, নিরস্তর 

এই কাজটি চলিতেছে । পদে পদে তাহার চিহ্ৃগুলি 

মৃন্তি ধরিয়া ফুটিয়া চলিয়াছে । কেহ 'এই ফুটিয়। 

উঠাটিকে 'আনন্দ' বলিয়াছেন, কেহ “মায়া” বলিয়াছেন, 
কেহ কোন অর্থে “কর্ম” বলিয়াছেন, কেহ কোন অর্থে 

: বিবরন বলিয়াছেন । এইবগ ?কহ অন্য কিছু । দর্শন 
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বা বিজ্ঞানের যে পথেই বিনি যাহা বলিয়াছেন, 

সকলেই বুঝাইয়াছেন, এই ব্যাপারষি/্জানা, শুধু; সেই 
“[দিব/চক্ষু'টিকেই পাইবার জন্য । 

এই দিব্যচচ্ষ ব জ্রাভ্বান্ল্র জন্য মানব জগং 
উল! | সব দেশেই মনীষীর! এই ধনে যাহাতে নিজেরা 

ধনী হইতে পারেন এবং সকলকে ধনী করিতে পারেন, 

তাহার জন্য প্রাণপাত করিয়াছেন । তাহাদের তপস্ঠার 

কল্পবুক্ষ হাতে ফলগ্রলি পাওয়! এখন মকলেরই স্থল 

ঠইয়াছে | 

কি জগ্ত ও কেন সেই “জানা টিকে মানুষ চায়, 
(মই দিব্যচক্ষুটিকে কেন চাই, এবং তাহা পাওয়ায় 

কি লাভ, তাহা একটু একটু বলা হইয়াছে । মনে 
হয় যে, . এখন স্বব্ধপকথাটিকে বলিবার ঠিক সময় 

আসিয়াছে । 

১৬০ 

আমরা বেখানে বাস করি আমরা সেই গৃহকে 

প্রথম জানি। তাহার পর গ্রাম, প্রদেশ, দেশ, মহাদেশ 

গ্রবং অবশেষে পৃথিবীর সঙ্গে পরিচয় হয়। ভূতন্ব 9 

শররূপ, বর্তমান কাল হইতে অতীত কালের সিডির 

পর সিঁড়ি বা যুগের পর যুগ অতিক্রম করাইতে 

করাইতে আমাদিগকে এক অপূর্বব অপরিচিত রাজোর 

সহিত পরিচিত করায় । থে বিরাট রাজ্জাটি আমাদেরই 

এবং আমাদের ঢারিপাশেই ! কেবল ,থে চারিপাশের 

এবং বর্তমান ও অতীতের কথাটি বলিয়াই তৃবিদ্যা কান্ত 
হয়। তাহা নয়। বর্তমান ও অতীতকে সে প্রত্যক্ষ 

পরীক্ষায় দেখাইয়া দেয়, আর ভবিষ্কতেরও আর একটি 

বিরাট রাজ্য আমাদের সম্মুথে উপস্থিত করে। 

অনাদি অতীত -- (১) --*"**অনন্তু ভবিষ্যৎ 

[ক] চলং [খ] 
বর্তমান 

শ্পঞ্ [২য় বর্ষ, ১ম খখ 

এই তিনাট অসীম কালকে লইয়া ভূবিষ্তার 
সীমানা । 

বর্তমান কালটিও যে স্থির নয়, উহাও যে চলং ৰা 

চলিতেছে এবং সমস্ত জগতের বর্তমান কালটিও যে 
অসীম, অর্থাৎ, এই যে লিখিতেছি, এই মুহূর্ত সময়টুক্র 

মধ্যে কোথায় যে কত অনস্ত জগতের সৃষ্টি বা অনস্ত 

পরিবর্তন হইতেছে, তাহা, ভৃবিদ্থা প্রতক্ষ প্রমাণ দিয়া 

(দখাইয়! দেয় । 

মার, এই পৃথিবীর এবং পৃথিবীর বাহিরে দূর 

হইতে দূরতর অন্তহীন আকাশে আমরা যাহাদিগকে 
(দখি, সেই কথ্য, চন্দ্র, নক্ষত্রের বিপুল রাজ্যট। কি, 

উহাদের মধ্যে কে কি এবং উহাদের সহিত আমাদের 

কি সম্পর্ক, ভূঁবিষ্য। তাহার ৪ এক প্রধান অংশ আগা- 

দিগকে জান।উয়া দেয় । 

হুর্যয চন্দ্র প্রভৃতি হদুরে 
আমাদের নিকট- [১] সংখ্যাহীন 

বন্তী গ্রহ উপগ্রহ : নক্ষত্রের জ্যোতিঃ 

সকল রাজ্য 
[ক] পগিবী [খ] 

এই সমুদয় লইয়া আমাদের ভূবিগ্ঞার সম্পর্ক । 

এই জন্ট, ভূবিছ্ার নাম আমর। দিতে পারি-- 
জভগা--স্কঞ্থা। 

'গম্! অর্থাঘ যাইতেছে বা৷ যাহা কিছু চলিতেছে 
এই কথা হইতে জগং। ইহার মধ্যে চলত কাল, 

চতাৎ স্থ্ি, চলং নক্ষত্র ( নক্ষত্রগুলি, যাহার্দিগকে 

বাস্তবিক স্থির দেখা বায়, প্রকৃতপক্ষে তাহারাও 

চলিতেছে ) চলং গ্রহ উপগ্রহ,-এবং আমাদের ভূ ব! 

পৃথিবী । সকলই পড়ে। যাহা অস্থায়ী বা নিত্য 

পরিবর্তনশীল, তাহার ও আর এক নাম জগৎ । 



১য় পথ) আধা), ১৩৩৮ | 

“ভূ' বা প্রথিবীর তক তে ভূতত্ব বটেই, “ভূর 

সঙ্গে সম্বন্ধ আছে বলিয়াই, ভূতব্বের নিমন্ত্রণে একবার 

সকলেরই না আসিয়া উপায় কি? 

তভূতত্ব, বিজ্ঞানের একটি বিভাগ । একটি বড় 

'বিভাগ।* এ বিভাগ পৃথিবীর কথাটিকে বিস্তার 

করিয়া, তন্ন তন্ন করিয়। জিজ্ঞান্থকে বলিয়া দেয়, আব 

অনুসদ্ধিংস্বর কাছে সকল খোজটিই আনিয়া দেয়। 

পথিবীর হ্ষ্টিকথা, বিশেষতঃ অন্য।ন্ত গ্রহ উপগ্রহের বা 

ভ্শ্ক্ত সৌরজগতের সহিত ইহার সম্পর্কের 
নহি ৪ কগা, ইহার সমুদ্র, পর্বত, হুদ, নদী, 

(দশ মহাদেশের গগ্গনের বথা, আকাশের আলোতে 

বাতাসে এবং পৃথিবীর নিজের ভিতরের আগুনে লক্ষ 

লক্ষ বৎসরে পৃথিবার কিবপ কি পরিবন্তন হইতেছে, 
পৃথিবীর জীবজগতের ৪ টদ্ডিদজগন্ের ইতিকথা, কি 

কি প্দার্সে এই ধরিত্ৰী গঠিত, তাহার মূল কথ।, কিসে, 
না পাহাড পর্বতে, মটির নীচে ঘেসব চিহ্ন রছিয় 

গির।ছে তাহার কোন্ কোন্গুলি হইতে, আমর! এ 

সন কগার প্রমাণ প|ইতে পারি এবং আদিকাল হইতে 

আজ পান্থ কিভাবে কি উদ্দেশে জড় '3 জীবের 

স্যষ্টিপার| চলিয়াছে এবং -ইঠার পর আরও কি হঈতে 

পারে,_-এই সমন্ত কথ! স্থনিয়মে ও উপযুক্ক প্রমাণের 

সঙ্গে বলার কাদ_জ্ন্লিতভান্লেশল ] 
সত্য সত্য বলিতে গেলে, ভূবিদ্ঠাকে এ্তিহাসিক 

বিজ্ঞান নাম দিলেই সাল হয়। কান জিনিষের 

গোড়ার কথাট। কি এনং কিবপ পরিবর্তীনের ভিতর 

দিয়া এই জগতের জিনিষ চলে, পৃথিবীর বুক খুঁড়িয়া, 

পাহাড পর্বত খুড়িয়া, পাথর-কয়লা বা পাথরে-জমা- 

(পাথর হইয়া যাওয়া) গাছপালা 'ও পাথরে জমা 

কঙ্কাল (70%211--গ্রস্তরীভূত জীনাবশেষ ) বাছির 
করিয়া, মাটির স্তর খুলিয়া, তাহারই আশ্চ্য হতিকগা 

বা! স্ববপ-কগাটিই রহিয়াচ্ছে এই বিজ্ঞানের ভাগ্ডারে। 

এই সকল কথা বলিতে গেলে অসংখ্য কোটি কোটি 

জর্গা--কুএ্া ২2৯৯৯ 

বংসরকে মুঠার মধ্যে লইতে হয় । কেননা, বহু কোটি 

কোটি বৎসরে, এই সব ব্যাপার ঘটিয়াছে ও সেই অতি 

সুদীর্ঘ সময় ধরিয়া আজিকার এই জগত সৃষ্টি হইয়াছে । 

আর সেই অসংখা কোটি কোটি বৎসরের বিপুল কথা 

বলিতে হইলে আরও অন্যান্য বিজ্ঞান শাখার ভাগ্ডারে 

ভাগারে বেসব বিষয় ও যেসব জ্ঞান জমান রহিয়াছে বা 

জমান হইতেছে, সে সকালের'৪ সাহায্য লইতে হয়। 

এই জন্য, ভূবিজ্ঞান খন স্বরূপ-কথা বলিতে বসেন, * 

তখন সেই যুগযুগান্তের অপূর্বা বহস্যকাহিনীর বৈঠকে, 

তখন, কণার কতক কতক মালমশল। গুছাইয়। ও 

বোগাইয়া দিতে, সকলেই ইহারা আসিয়। তাহার সঙ্গী 

হন__ 

ভ্রন্বিল্যান্ ধর্মশাস্ত 

্ ভনত্ক্সী দর্শন 

পুরাণ 

খগোল বিজ্ঞান ও গণিত ($৯৮০100179  ৪710 

119.0018177010৯), পদাথ-বিজ্ঞান ও রসায়ন (1১]75108 

8110] (2110100141৮), বায়ুবিজ্ঞান (11916010105), 

প্ররৃতিক ভূগোল 9 ভূগোল (10550270007 800 

(+70:%51)1১%), ৈলবিজ্ঞান (7১860192%), খনিজ- 

বিদ্যা (111170110৮৮), পুরাজীবনিজ্ঞান (1১16016৭- 

1১), অথনৈতিক ভূবিজ্ঞান (12097001010 (869106)), 

জীববিজ্ঞান (1)9198৮), 'প্রাণিবিজ্ঞান (/০01025), 

নুবিজ্ঞান (87977101045), সমাজবিজ্ঞান (১০০৫০- 

1১) প্রভৃতি । 

এই প্রধান সঙ্গীদের সঙ্গে আর ছে!ট ছোট 
সঙ্গীরাও থাকেন। সঙ্গীপভ।র মধ্যে কেহ বা চিন্তার 

খোরাক যোগান, কেহ বস্তর খোরাক যোগান, 

কেই কাধ্য পরিচালনের উপায়টিই যোগাইয়। দেন। 
সঙ্গীদভার সত্যের পৃথিবীর পূর্বব 'ও পশ্চিম ( প্রাচ্য 

চ্ট) সব দেশ হইতেই আসেন। এই সভাতে 



2৯২, 

ভাল করিয়া দেখিতে গেলে মনে হইবে যে, দার্শনিক 

ভাগ এবং প্রাচীন জ্যোতিষ / খগোল ) ও বিজ্ঞান ভাগ 

ও প্রাচীন ইতিহাস ভাগ বিশেষ করিয়া বেন পৃবের 
এবং আধুনিক কালের বিখ্যাত প্রামাণ্যস্বরূপ--বিবিধ 

বিজ্ঞান ভাগগুলি-_-বিশেষ করিয়া যেন পশ্চিমের | 

কিন্থু আনন্দের বিষয় যে, ছুয়েরই সাহায্যে আসল কথাটি 

স্পষ্ট হইবার উপায় ক্রমেই সহজ হইয়া উঠিতেছে। 

এই যে স্বরূপ-কথ, ভূবিগ্ঞার এই ন্বরূপকথাটির 

ঠিক যেন স্বপ্ন ও সত্যের মত ছৃঈটি সুন্দর ভাগ আছে । 

স্বপ্ন বলিলাম, এজন্য উহার ্বপ্রের ভাগটি যে মিথ্যা, 

তাহা নয়। কল্পনা" যেমন 'কার্ষ্যে পরিণত হয়, কোন 

'কান ্বপ্ন যেমন “সত্যে পরিণত হয়, ভৃবিদ্যার স্বপ্র- 

ভাগটিও তেমনি দিনরাত্রি সত্যে পরিণত হইয়া 

ঘাইতেছে । একেবারে শূন্য হইতে, কি করিয়া 
মনির্বচনীয়। শক্তি (1)6917%] আসিল 

2 গহাপরমাঁণুর স্থত্র ধরিয়া স্ৃগ্টির আদি বিকাশ 

খাঁটিল, বা বিদ্যুতিন (19160:01) ও নভোধারার 

(126)9) স্পন্দন হইতৈ এই বিরাট পরিদৃশ্ঠটমান 

__প্রত্তাক্ষ জগতের হট হইল, ইহা স্বপ্প সত্য হওয়া 

[ভম্ম আর কি? এমন কি, পদার্থবিদ্যা বলেন যে, 

17781) 

এই যে এমন গ্রতাক্ম জগত, ডি ঢা ইহার বত কিছু যাহা, 

জ্তান্গা শ্বধুই স্পন্দন (কম্পন) ভিন্ন আর 

ডি, কিছুই নয়। তাহা হইলে, সত্যকেই 

স্বপ্ন এবং স্বপ্নকেও সত্যই বলা 

যায়। ভৃবিদ্যা অতটা না বলিয়া, 

বলেন যে, জগং-কথার মধ্যে 

প্রাকৃতিক 
ভূবিজ্ঞান 

[727755708] 
, দুইটি জিনিষ আমর। পাই, 

(76০010127] 

প্রকুতি-প্রবাহে একটি হইতেছে এই যে, জগতের 
রঃ প্রকৃতিটি কি ভাবে চলিতেছে 

প্রাকৃতিক গঠনে বা কাজ করিতেছে, প্রবীর 
পাহাড় পর্বত/"দ 

অছে, কিসে ইহার! 

দেহটাতে 

যাহা। কিছু 

[1৮708771091 & 
31177000181] 

স্পঞ্থ | ২য় বর্ষ, ১ম খণ্ড 

গঠিত, ইহাদের সহিত অন্যান্যের কিবূপ কি সম্পর্ক, 
কিভাবেই বা ইহারা সব অবস্থিতি করিতেছে এবং 

জল, বাতাস, বরফ, আগ্নেয়গিরির উচ্ছ্বাস এই সবের 

গতিবেগ কিরূপে জন্মিয়া এবং কোন্ নিয়ম ধরিয়। 

পৃথিবীর উপরে আপন পথে উহার ভাঙ্গা গড়া 

ইত্যাদি করিয়৷ চলিয়াছে, এই পৃথিবীকে ও বিশ্ব 

স্স্টিকে জানিতে হইলে, ইহা, জানিবার একটি প্রধান 

বিষয়। বরং ইহাই হইল কর্মশীল'ও বর্তমান প্ররূত 
ও প্রত্যক্ষ বিষয় । 

স্থতবাং এই ভাগকে “প্রাকৃতিক ভূবিদ্যা” 

এই নাম দেওয়। যাক। 

দ্বিতীয় কথা হইতেছে এই যে, পাথর ইত্যাদির 

স্তরে এবং পাথর হইয়া যাওয়া প্রাচীন কন্কাল ব৷ 

জীবাবশেষ প্রভৃতি যাহা! আমর! পাইতেছি, তাহ! লইয়। 

আলোচনা 'ও চিন্তা করিতে বসিলে, পৃথিবীর অতীত ও 

অতি-অতীতকালের জল, মাটি, জীব ও উত্ভিদ্ জীবনের 
যে স্প্রমাণবোগ্য অথচ অজানা ছবিটি অপূর্ববভাবে, 

সত্যেরই যেন একটি স্বপ্রকাহিনীর মত আমাদের অন্তরে 

জাগিয়। উঠে, গল্পকথার মত হইয়াও তাহ! অতান্ত 

জলন্ত প্রত্যক্ষ সত্য ঘটনা । পৃথিবীর আদি দিন হঈতে 

“দিনে দিনে পরিবর্ধমানা এই বিচিত্র বিবরণী এবং 

মাঞজিকার দিন হইতে সুদূর মহা-অতীতের এই যে 
বিস্ময়কর সতা ইতিকথা,_-জগৎ স্থানটি এবং এই 

পৃথিবীকে জানিতে হইলে, ইহাই এই ধরণীর পরম 

হৃন্দর, ভাবময়, গতিম্থৃতিভরা, আশ্চর্য্য ও অতুল 

উদ্দেশ্টময় ইতিহাস | এবং তাহার ভবিস্ততও গতিশীল। 

ইহাকে, স্ৃতরাং, এতিহাসিক ভূবিদ্যা এই 

নাম দেওয়া যাক্। 

ভাহা হইলে, এই ছুই পথে অনুসন্ধানে বাহির 

হইলে, চলিতে চলিতে ধ।পে ধাপে আমর! গিয়া সেই 
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মূল সত্যটিতে পৌছিব। পদার্থবিদ্যা যাহার কথা 
বলেন এবং যাহার অনুসন্ধান করিতেছেন । 

মানুষ অকস্মাঘ্-বিস্ময়ের অসীম রাজ্যে সহসা 

ফইতে চাহে না বড়। এই জগৎ নিজের সৌন্দর্য ও 
সত্তার পূর্ণ শোভায় থাকিয়া আপনার কণ্ঠের কল- 

গীতিতে এবং জিপ্ধ কোল পাতিয়া যদ্দি মানুষকে 

জ্ঞানের পরম স্থানে নিয়া! পৌছাইঈয়া দেন, তাহা 

মান্ুদের কতই লোভনীয়! 

ভূবিদ্াা 

করিয়াছেন। 

এইরূপে, প্রাকৃতিক ভূবিছ্যা ও এঁতিহামিক বিদ্যা 

এই দ্ুইভাগে ভূবিজ্ঞান সম্পূর্ণ হইয়াছে। 

দুটি ভাগে মিলিয়া, এই বিশাল জগতে পুণ্ডে পু্জে 

যে কিছু পদার্থ, মাটি, জল ও পাথর হইতে জীবজন্তু 

এবং নক্ষত্রের আলো ও নীহারিকার বাস্পরাঁশি 

পর্যান্ত সমুদয়, বিবিধ শক্তির দ্বার৷ চালিত হইয়া কিরূপে 

নান। অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে, ভইঈতেছে এব হইবে, 

কোন্ শক্তি কিরূপে কাজ করে, এসব পদার্থের এ 

শক্তির এবং তাহার কাজের ন্বভাব এবং পরিণাম 

ফল কি, এই সকল বিষয়েরই ধারণায় 'এব” জ্ঞানে 

উ। (ভূবিদ্যা) মানুষের হৃদয় পূর্ণ করে। 

এই সাভাব্য পাইয়া, মানুষ বিশ্বস্থষ্টিকে এবং 

আপনাকে স্থম্পষ্ট করিয়৷ জানিয়া লয় । 

ভূবিগ্ার প্রাকৃতিক ভাগটি বিজ্ঞানবি২ ৪ 

অধ্যয়নার্থী ছাড়া, সাধারণ পাঠকের নিকট কিছু 

অসহঙ্জ এবং কিছু শুষ্ষ বলিয়াই মনে হয়। তাহ। খুব 

স্বাভাবিক । কেননা, উহ্াই এ বিজ্ঞানের অস্থি বা 

প্রকৃত বিজ্ঞানভাগ । সাহিত্যে প্রবেশ করিতে যেমন 

ব্যাকরণ, ইহা যেন তাহাই । ভূবিদ্যায় এই ভাগই 

এই কাধ্যটি বাস্তবিক স্যত্বে সমাধা 

ভু--ক্কঞা। ২২2৯৩ 

প্রথম ভাগ; প্রথমে ইহ! জানিলে সুবিধা হয়। তবে 

সাধারণতঃ বর্তমানকে লইয়াই অধিক কাজ কারবার 

ইহার, এজন্য, বিজ্ঞানরসিক ছাড়া অন্যের নিকট উহার 

রস হঠাৎ ধরা দেয় না। প্রারুতিক ভূবিদ্যাই বর্তমান 
হইতে অতীতে এব বর্তমান হইতে ভবিষ্যতে, 

ছুইর্দিকেরই খেষ সীমায় মানুষকে লইয়। যাইতে পারে। 

আর. এতিহাসিক দিকট। বড়ই ভাবময় বলিয়া, 

সরস। প্রারৃতিক দিকৃকে খদি অস্থি বলিয়। থাকি 
তবে ইহাকে ভুবিদ্ঠার জীবন্ত শরীরটি বলিলে ভূল 

হইবে না। তৃতত্বের ইহা, তুলনায়, সাহিত্য ভাগ । 
সত্য উভাতে যেন উপন্যাসেরই আকারে তরল হইয়া 
রহিয়াছে । আর তাহারই ঢেউ যেন অনন্ত বিস্তৃত 

হইয়া অপারের এপারে ওপারে লাগিতেছে। প্রতান্ 

জিনিষ বে কৌতুহল জন্মায় তাহা এক প্রকারের, আর 

অজানা! জিনিষবে কৌতুহল জন্মায় তাহা অন্য 

প্রকারের ৷ বর্তমান স্থষ্য এবং গ্রহাদ্দি আমাদের কাছে 

নিত্য বিস্ময়ের বস্ত, কিন্তু এই মৌরজগতের আদি 

ইতিহাস, মনে হয়, আরও কৌতুলের বস্ত্র! এই 
পৃথিবার প্রতিটী দ্িনিষই আমাদের অসীম কৌতৃহলের 

(জিনিষ, ভূল নাই । কিন্তু কত কোটি বংসর পরিয়। থে 

পৃথিবী বাপ্প হইতে আজের এই বূপ পরিগ্রহ করিয়াছে, 

তাভা বদি চক্ষের সম্মুখে দেখিতে পাই, তাহ। যেন 

আরও বিস্ময়ের! 

এই জন্য, আমরা ভূবিছ্ার প্রারুতিক জগতের 

আঅপেক্ষ। উহার এতিহাসিক ভাগটিই আগে ব! প্রথম- 

বারে আরম্ভ করিব। উহার কৌতুহল রদের উপর 

দিয়া বেন পাঠকের চিত্র ভূবিজ্বীনের অপর পার্টিকে 

লক্ষ্য করে। 

( ঞ্রুমশঃ 
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( ধর্থ প্রস্থ) 

ত্রেতাধুগগ 

যে বস্তুর উৎপত্তি আছে, তাহার বিনাশ 

অবশ্যস্তাবী। সত্যযুগে যে ভাবধার। প্রবাহিত হইতে- 
ছিল, তাহা ও উক্ত নিয়মে ক্রমে বিলুপ্ত হইতে লাগিল, 

আর তাহার ফলে ত্রেতাযুগের ভাবধারার আবিতাৰ 

হঈল। ব্রেতাযুগের ভাবধারার, সঙ্গে সঙ্গে 

মানবসমাজের আচার ব্যবহার, মানবের আফুং 

বলবীধ্য সকলই পরিবপ্তিত হইয়! গেল। 

ভ্রেতাযুগের পরিমাণ ও রাজবংশ 

সত্যযুগের ১৭২৮০০০ সতের লক্ষ আটাশ হাজার 

বংসরের পর, কান্তিক মাসের শুক্লা নবমী তিথিতে 

সোমবারে এই ত্রেতাযুগের আরম্ত হয়-_এইরূপই খধিগণ 

স্থির করিলেন । এই যুগ ১২৯৬০০০ বার লক্ষ ছিয়া- 

নব্বই হাজার বৎসর থাকে। এ সময় স্থ্য্যবংশীয় 

রাজগণ প্রাধান্য লাভ করেন। চন্দ্রবশীয় রাজগণ 

এ সময় প্রাধান্ত লাভ করিতে পারেন নাই । সুষ্য- 

ংশের বহু রাজগণের মধ্যে শ্রীরামচন্দ্রের পূর্ববপুরুষগণ 

অতীব বিখ্যাত ইন--ইহা সকলেই বিদিত আছেন । 

এই লব রাজগণের ইতিহাস অতি বিস্তুত। তাহার 

বর্ণন প্রবন্ধ মধ্যে সম্তভবও নহে সঙ্গতও নহে । অব্ঞব 

সে প্রয়াস এক্ষেত্রে পরিত্যক্ত হইল । রি 

ত্রেতাধুগের প্রকৃতি 
এ সময় মানবগণ ৩০০ তিনশত বংসর জীবিত 

গাকিত। প্রাণ অস্থিগত ছিল, অর্থাৎ অস্থি নষ্ট 

ন। হইলে আর মানবের প্রাণ বহির্গত হইত না। 

মানাবের দেহ ১৪ চত্ুদ্দিশ হস্ত পরিমিত ছিল । খাণ্থের, 

প্রধান অবলম্বন ছিল, অর্থাৎ খথেদ অন্গসারে মাগ- 

মজ্ঞাদি কম্ম অনুগিত ভইত। লোকে রৌপ্যপান্র 

ব্যবহার করিত। প্রধান তীর্থ ছিল নৈমিষারণ্য। 

ধন্ম ত্রিপাদ বর্তমান, অর্থাৎ সত/যুগের ধশ্ম মধ্যে সিকি- 

ভাগ অধশ্ম গ্রবেশ কারল। 

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিযগণের মধ্যে বিবাদ 

সামাজিক ইতিহাসে এসময় বহু প্রধান প্রধান 

ঘটনার মধ্যে একটি প্রধান ঘটন। ছিল-__ব্রা্গণ ও 

ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে বিবাদ । এই বিবাদের ফলে উভয় 

পক্ষই বু হতাহত হন, বন্ধ বংশ নির্ববংশ ছয়। বহু কুল 

উচ্ছন্ন হইয়া যায়। ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে প্রধান ছিলেন 

কার্তবীরধ্যার্জুন। তাহাকে শাস্তি দিবার জন্য ভূপ্- 

মুনির তপোবলে পরশুরামের আবির্ভাব হয়। এই 

পরশুরাম কার্তবীধ্যাঞ্জুনকে যুদ্ধে নিহত করেন। 

কেবল তাহাই নহে, ক্ষত্রিয়গণের উপর তীহার ক্রোধ 

শান্তির জন্ক তিনি ২১ একুশ বার পৃথিবী প্রায় 

নিংক্ষজিয় করেন । 
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কারন্থোৎ পত্তি 

ইহারই ফলে কায়স্থজাতির উৎপত্তি হয় । একজন 

ক্ষত্রিয় রমণী গর্ভবতী অবস্থায় প্রাণভয়ে এক ঝধির 

আশ্রমে আশ্রয় গ্রহণ করেন। পরশুরাম তাহার 

গর্ভস্থ সন্তানকে বদ করিধার জন্য খধষির নিকট আসেন। 

ধধষি আশিতের প্রাণরক্ষার জন্য বলেন-_ এন ক্ষত্রিয় 

রমণীর সন্তান কায়স্থ নামে অভিহিত হইবে, আর 

ক্ষত্রিয় নামে অভিহিত হবে না এবং অমি চালনার 

পরিব্তে জীবিকাঙ্জন করিবে, সুতরাং 

ইহাকে বধ করিও না । ইহাতে পরশুরাম নিবৃত্ত 

হম, সেই ক্ষত্রিয় সন্তান কায়স্থজাতির পূর্ববপুরুষ। 
অবশ্য ব্রঙ্গার পুত্র ধ্মরাজ ধমের সাহাব্যার্থ ব্রহ্মার 

কায় হইতে উৎপন্ন চিত্রগুপ্তকেগ্ড কায়স্থঙ্গাতির আদি- 

পুরুষ বলা হয়। কিন্তু তাহাতে কোন বিরোধের 

সম্ভাবনা নাই। কারণ, ঘদ্দি বলা যায় বে, চিত্রপগুপ্ত 

হতে উৎপন্ন থে কায়স্থজাতি, সেই কায়গজাতির 

মধ্যে উক্ত ক্ষত্রিয় রমণীর সন্তানকে, উক্ত খষি পরি- 

গণিত করিয়া দিলেন, তাহা হইলে কোনরূপ অসঙ্গতি 

হয় না| ঘাহা হউক, এই ভ্রেতাযুগের মধ্যে এহ ব্রঙ্গণ- 

ক্ষত্রিয় বিবাদ ও তাহার ফলে কায়স্থজাতির বিস্তৃতি 

একটি প্রধান ঘটনা বল। যাইতে পারে । 

সলিদ্বান। 

ক্ষত্রিয় প্রাধান্য 

তাহার পর শক্রতার দ্বার! শক্রতার নিবৃত্তি হয় 

না- এই সত্যটী তথন অতি ক্রুদ্ধ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়গণের 

হদয় অধিকার করিতে পারে নাই বলিয়। বহুদিন 

হতে উক্ত বিবাদ সমভাবেই চলিয়া আসিতেছিল। 

ভগীবান্, নারায়ণ এজন্য রামচন্দ্ররপে অবতীর্ণ হইয়া 

পরশুরামের শক্তি হরণ ও তাহার প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন 

করিয়া উভয় সমাজ মধ্যে শান্তি সংস্কাপন করিলেন 

এবং মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ করিলেন । 

আল্সতুল্বচ্মল ইভিহান্স ২৯৫ 

যাগষজ্ঞ প্রাধান্য 

অস্থরগণের যাগধজ্ঞাদি অ 

এই যুগে ঘাগবজ্ঞ।দির অন্ুষ্টান অতি প্রধল থাকায় 

লোকের ইহপারলৌকিক স্থুখভোগের বাসনাই পাধা- 

রণত্র প্রবল হইয়। উঠে ইহার ফলে ব্রাঙ্মাণেরই বংশে 

রাক্ষন প্রকৃতি রাবণ প্রভৃতির আবিভাব হয়। ইহারা 

(সই বেদোক্ত ঘাগবজ্ঞ।দিরই দ্বার। দেবতাগণকে তুষ্ট 

করিয়। সেই (দ্বতাগণেরই উপর আধিপত্য কৰিতে 

থাকেন। কিন্ত ত্রমে রাবণের এই গ্রতাপ এতই 

বুদ্ধি প্রাপ্ত হয় বে, জগতের প্রাণিবর্গের তাহা অসহনীয় 

হইয়া উঠে। ভগবান্ রামচন্দ্রূপে অবতীর্ণ হইয়। 

এই রাবণের'ও ধ্বংসসাধন করিলেন । কিন্তু রাষণের 

জাতির ধ্বংসসাধন করিলেন না। রাবণের জাতির 

মধে।) যেটুকু নিন্দনীয় ভাব ছিল তাহার সংস্কার 

সাধন করিলেন মাত্র । আজকালকার পাশ্চাত্য শক্তি" 

সমূহ যেমন পরাজিত জাতিকে ছলে বলে কৌশলে 

সমূলে বিনষ্ট করিয়। থাকেন__ তাহাদের নিজ পধ্য্ত 

বিলুপ্প করিয়া থাকেন-শ্রীরামচন্ত্র সেকপ কিছুই 

করিলেন ন।। 

ভারতের পূর্ত-বিজ্ঞান প্রভাবে আকৃতি 

পরিবর্তন 

অতঃপর এই (তাখুগর প্রারন্তে মানববাসের 

স্টবিধার ছন্য ভারতবধের আরুতিগত কিছু কিছু, 

পরিবর্তন সাপন কর! হয়| এই সণর গঙ্গা এবং ঝিলাম 

নার প্রবাহ ভারতের সনহ্লক্গেত্তরে আনাত হয়। 

বিলাম নদীর উৎপন্তিতে দলময় কাশ্মীর গ্রদেশটীর 

আবির্ভাব হয় এব+ গঞ্গ। নদীর আগননে গঙ্গাভারবর্তী 

দেশসমৃহ মনুষ্যবাসের (যাগা হয়। এদনগ, পধ্য্ত 

কাশ্থীরে প্রবাদ এই বে, মহারাজ কাকের পূর্ববকালে 

বণ$টমান বারামূল। নামকস্থানে পর্নবতশ্রেণী কাটিয়া 
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কাশ্মীর ভূভাগে পরিণত হয় । সেই কাশ্মীর হৃর্দেরই 

অংশবিশেষ এখনও উলার হুদ বিদ্যমান ইত্যাদি। 
তদ্রুপ হরিন্ধার দেখিলেও বেশ বোধ হয় শিবালীক 

শৈলশ্রেণী কাটিয়া দেওয়ায় গঙ্গা সমতলক্ষেত্রে অবতরণ 
করেন। ব্রহ্মকৃণ্ডের পশ্চিমের পর্বত ও চণ্তীর পাহাড়ের 

মধ্যস্থলটা বোধ হয় কাট। হয়। সম্ভবতঃ মহারাজ 

ভগীরথ এই কাধ্য সমাধা করেন । তৎপরে এট মময়ই 

মহুধষি অগন্ভোর দক্ষিণ ভারতে গমন, এবং প্গিশেষে 

রামচন্দ্রের লঙ্কা বিজয় প্রভৃতি উপলক্ষে দক্ষিণ ভারতের 

মানব বসতির বিস্তার সাধিত হয়। এইরূপে এই 

সময় ভারতে জড়বিজ্ঞান ও পূর্ত-বিজ্ঞান প্রভৃতির 

প্রাহুর্তাব হয়-_ইহাও বুঝিতে পারা যায়। 

তবে এই সকল জড়বিজ্ঞান আজকালকার মত 

নাস্তিকতার মধ্য দিয়! লব্ধ নহে । এ সকলই ভগবানের 

উপাগন। ও তগপন্যার দ্বারা লব্ধ হঈত। আজকাল 

যেমন পণ্ডিতগণ বাহাজ্ঞান শৃন্ হষ্টয়। একমনে পরীক্ষা- 

গারে ধ্যানমগ্ন থাকিয়। প্রকৃতিরাজ্যের নুতন নুতন তব 

উদ্ভাবন করিয়। থাকেন_-এ সময় কিন্তু সেরপ করা 

হইত না। এ সময়ে জড়বিজ্ঞানের জন্যও ভগবানের 

উপাসনা ধ্যান ধারণ! বজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করা হইত 

আর তাহার ফল দেবতার বরে যে বুদ্ধির বিকাশ 

হইত সেই বুদ্ধির দ্বার উদ্দোশ্ট সিদ্ধ হইত । আজ- 

কালকার চেষ্টা আর সেকালের চেষ্টার মধ্যে ইহাই 

প্রভেদ । সেকালের চেষ্টা আন্তিক চে, আর 

একালের চেষ্টা নাস্তিক চেষ্টা । কেবল তাহাই নহে, 

আঙ্জকাল আমরা এতই স্থূল দৃষ্টিসম্পন্প হইয়াছি যে, 

কালের এইবপ চেষ্টায় প্রবৃত্ত ব্যক্তিগণকে ধবি নামে 
 অভিহিত্ত করিতেও কুষ্টিত হই নাই । অধিক কি, কেহ 
কেহ বলিয়াই থাকেন যে, অলজ্যনীয় ক্রমবিকাশের 

নিয়মাঙ্গদারে আমরা সেকালের খ্ধিগণ অপেক্ষ। 

অমেক অধিক পরিমাণে জানী হইয়াছি-_ইত্যাদি। 

ষ্শঞ্ 

দিলে বিলাম নদীর উৎপত্তি হয় এবং কাশ্মীর হট 

[ ২য় বর্ধ, ১ম খণ 

ত্রেতাযুগের উপসংহার 

যাহ! হউক, ১২৯৬০০০ বার লক্ষ ছিয়ানব্বই 

হাঙ্গার বংসরের ব্রেতাযুগে বহু ঘটনাই ঘটিয়া গিয়াছে । 

এ সময় রাবণের এই্বরধয ও সামর্থ্য দেখিলে বুঝা যায়, 
জড়বিজ্ঞানের উন্নতি যথেষ্ট মাত্রায় উঠিয়াছিল । 

অধ্যাত্ম বিজ্ঞান ও যথেষ্ট পরিমাণে বিকশিত হইয়াছিল। 

প্রকৃত ইতিহাস রচন। করিবার কালে এসব কথ! বিশেষ 

ভাবে বর্ণমা করা যাইতে পারে । এক্ষণে দেখা যাউক, 

দ্বাপরযুগের অবস্থা কিরূপ? 

 ভ্বান্পল্লম্মুহ্র 

ই পরযুগের পরিমাণ ও রাজবংশ 

ভ্রেতাধুগের অবসানে ভাত্রমাসের রুষ। অয়োদশী 

তিথি শুক্রবার দ্বাপরযুগের আরম্ভ হয় । ইহার পরিমাণ 

৮৬৪০০০ আট লক্ষ চৌষটি হাজার বংসর। এ সময় 

পাপ ও পুণয সমান সমান ছিল । ত্রেতাযুগের যেমন 

তিন পাদ পুণ্য এক পাদ পাপ ছিল, এ যুগে কিন্তু 

ছুই পাদ পাপ এবং ছুই পাদ পুণ্য হইল, অর্থাৎ ভ্রেতা- 

যুগ হইতে পাপের মাঝ বুদ্ধি পাইল । 

দ্বাপরের প্রকৃতি 

এই পাপের মাত্রা বৃদ্ধির তাপধ্য এই যে, সত্যযুগে 
লোকের ভোগের দ্বিকে লক্ষ্য ছিল না। যাহাদের 

ভোগের দিকে লক্ষা ছিল, তাহাদিগকে অন্থর বলিয়৷ 

অভিহিত কর! হইত --বেমন শুস্ত, নিশ্ুস্ত গরভৃতি । এই 

অন্থরগণ মানববিশেষ হইলেও এই যুগে ধর্মাধিক্যবশতঃ 
. অস্থরদিগকে অনেকট। পৃথক্ শ্রেণীর মানব । মধ্যেই 

পরিগণিত কর! হইত। ত্রেতাযুগে সাধারণ মানবেরই 
মধ্যে ভোগের দিকে লক্ষ্য একটু অধিক হইয়া উঠে। 
আর তাহার ফলে জড়বিজ্ঞানের বিকাশ অপেজ্ষণকৃত 

অধিক হয়। আর তাহার পরিণামে ভোগ ও ভোগা- 
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সি উভয়ই বিল হয়। আর তোগাসক্তি বুধ 

প্রাপ্ত হইলে যে স্বার্থপরতা এবং লোভাদি হৃদয়ে স্থান 

পাইয়া! থাকে তাহা সহজেই বুঝা যায়। এই জন্য 

সত্যযুগ হইতে এই যুগে পাপের মাত্রা বদ্ধিত হয়। 

এইরূপ দ্বাপরে- সেই ভোগ ও ভোগাসক্তি আরও বৃদ্ধি- 

প্রাপ্ত হয়, আর তাহার ফলে পাপ আরও বুদ্ধিপ্রাপ্ত 

হয়। এইরূপ কলিযুগে এই জড়বিজ্ঞান এবং 

ভোগাসক্তি আরও বৃদ্ধি পাওয়ায় এই সময় তিন পাদ 

পাপ এবং এক পাদ পুণ্য বলা হয়। সুতরাং জড়- 

বিজ্ঞানার্দির উন্নতি আর পাপ প্রবৃত্তি ইহার। পরস্পর 

পরস্পরের সহচরী । ত্যাগে ধশ্ম বা ভোগে পাপ এই 

বিষয়টীর উপর লক্ষ্য রাখিয়। সত্য হইতে ভ্রেতা, ত্রেতা 

হইতে দ্বাপর এবং দ্বাপর হইতে কলিযুগে পাপের মাত্র 

অধিক বলা হইয়া থাকে । আমরা আজকাল জড়- 

বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য যেন পাগল হইয়া ছুটিয়াছি, 

কিন্তু খষিগণের দৃষ্টি অন্যরূপ ছিল। তাহার! ত্যাগকেই 
স্থখের পথ বলিয়া বুঝিয়াছিলেন, আর বিভিন্ন প্র্কতির 
লোককে নানা কৌশলে এই ত্যাগের পথে আনিবার 

ব্যবস্থা দরিয়া গিয়াছেন। যাহা হউক, এই দ্বাপরধুগের 

মানবের পাপ পুণ্যের প্রবৃত্তি সমান সমান হইল । « 

সময় মানবগণ ২০০ দুই শত বংসর জীবিত থাকিত 

দেহ সাত হস্ত পরিমিত হইত | প্রোণ রুধিরগত ছিল 

যতর্ধেদ প্রধান অবলম্বন ছিল অর্থাৎ যজুর্ব্বেদ অনুসারে 

যাগবজ্ঞার্দির অনুষ্ঠান প্রধানত; হইত। কুরুক্ষেত্র 

প্রধান তীর্থ হয়। লোক সকল তাত্রপান্্র ব/বহার 

করিত। 

ঘ্বাপরে রাজগণ 

ভগবান্ এ সময় শ্রীকুষ্ণ বলরামরূপে অবতীর্ণ 

হয়েন। এ সময়ের রাজগণের মধ্যে প্রধান শান্ব, 

বিরাট, হংসধ্বজ, কংসধ্বজ, ময়ুরধবজ, বক্রবাহন, 

রুল্লাঙ্গদ, দুর্য্যোধন, যুধিষ্টির, পরীক্ষিত জলমেজয়, 

ভগন্লুন্বতন্লল ইইভিডিহাস -৯৭ 

বিদ্বদেন, শিশুপাল, জরাসদ, উগ্রসেন, কংস পরভৃতি। 
পুরাণ মধ্যে এই সব রাজার এবং অপরাপর 

রাজগণের বৃত্তান্ত বণিত আছে এবং তাহা হইতে 

শিক্ষণীয় বিষয়ও বই আছে হিন্দুর জন্য বদি 
ভারতের ইতিহাস রচন! করা আবশ্যক হয় তবে এই 

সকল রাজচরিত্র হইতে শিক্ষণীয় বিষয়গুলি পরিস্ফৃুট 
করিয়। প্রদর্শন করা আবশ্যক | 

তাহার পর এই যুগে চন্দ্রবংশের প্রাধন্য হয়। 

ত্রেতাযুগে যেমন কুর্য্যবংশের প্রাধান্য ছিল, এযুগে কিন্ত 

সুর্যযবংশের প্রাধান্ত বিলুপ্ত হয় এবং চন্দ্রবংশেরই 
প্রাধান্য ঘটে । এই বংশের কুরুপাগ্ব, কৃষ্ণ প্রভৃতির 

আবির্ভাব হয়। এই যুগেই শ্লেচ্ছগণের উৎপত্তি । 

এই যুগেই হুন্, চীন, তাতার, পারস্য প্রভৃতি ভারত 

হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় এবং বেদও ব্রাঙ্গণহীন 

হইয়। স্্েচ্ছত্ব প্রাপ্ত হয়। যযাতি রাঞ্জার অতৃপ্ত ভোগ 

বাসনার ফলে ভারতেও এই শ্্রেচ্ছগণের আবির্ভাব 

হয়। তিনি যোগবলে অপরের যৌবন গ্রহণ 

করিতে শিক্ষা করিয়াছিলেন, আর তাহার ফলে 

পুত্রগণকে একে 'একে ডাকিয়া তাহাদের যৌবন 
প্রার্থনা করেন। কিন্তু এক পুত্র ব্যতীত সকলেই 

ইহাতে অস্বীকুত হন, আর তাহাতে যঘাতি তাহার্দিগকে 

শ্্েচ্ছত্ব প্রাপ্তির অভিসম্পাত প্রদান করেন। এহ বৃত্তান্ত 

মধ্যে অনেক শিক্ষণীয় বিষয় আছে। হিন্দুর জন্থ 

ভারতেতিহাসে এ সকল বিষয় পরিস্ফুট থাকা উচিত । 

কুরুক্ষেত্র মহাসমর 

এই দ্বাপরের শেষে কুরুক্ষেত্র মহাসমর হয়। এই 

সমরে ভারতের ক্ষাত্রয়শক্তি চিরতরে অন্তমিত হয়। 

আর তাহার ফলে অচিরে তারত শ্লেচ্ছগণের নিকট 

পরাভব প্রাপ্ত হয়। কুরুক্ষেত্র সমর পর্যন্ত বীরগণ 

ম্ত্রপৃত বাণ প্রয়োগে পটু ছিলেন। মন্ত্রপূত বাণের 
অভাবনীয় শক্তি নিকট জড়বিজ্ঞান বলদৃপ্ত গ্েচ্ছগণের 
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অস্ত্রশস্ত্র সর্ধবদাই বিফল হইত । আর তাহার ফলে 

তারত স্বাধীন ছিল এবং ভারতীয় রাজগণ মধ্যে মধ্যে 
অপর দেশ দিগ্বিজয় ছলে জয় করিতেন। কুরুক্ষেত্রের 

যুদ্ধে ক্ষত্রিয় ধবংসের পর হইতে এই মন্ত্রপৃত বাণযুদ্ধের 

বিদ্যা! বিলুপ্ত হইল । ভারতের মৌভাগ্য দুরভাগ্যে 
পরিণতির স্থচনা হইল | 

ত্রেতা ও দ্বাপরের ধন্দমভাবের তুলনা 

বাস্তবিকপক্ষে ব্রেতাধুগের ধন্মভীব ও দ্বাপরযুগের 

ধন্মভাব তুলনা করিয়া দেখিবার জিনিষ । এ সময় 

ভোগলালসা, স্বার্থপরতা প্রভৃতি এত বদ্ধিত হইয়া 

ছিল যে, সহজ বুদ্ধিতেই তাহা বুঝা যায়। মহাভারতে 

ইহার চিত্র অতি পরিস্ফুটভাবে অস্কিত করা হইয়াছে | 

উপাসনা, ধ্যানধারণা, যোগযাগার্দির অনুষ্ঠান থাকিলে ও 

ভোগলালসাদি খুবই প্রবল ছিল, তাহা বশ বুঝা 

যায়। ৰ 

বেদ বিভাগের প্রয়োজনীয়ত। 

তাহার পর দ্বাপরের শেষে বেদবিদ্যারও ছুর্দশ। 

কম হয় নাই। এ সময় বজ্ঞকালে পুরোহিতগণের 

নিজ পাঠ্য বেদভাগ মিশ্রিত হইয়। গিয়াছিল। আর 

তাহার ফলে পৃথক্ পৃথক পুরোহিতগণের কর্তব্য কম্ম 

স্ুস্ম্পন হইত না। আর তাহার পরিণাষে যাগ- 

বজ্ঞাদির ফলও পূর্ণমাত্রায় লন্ধ হত না। ধশ্মের মূল 

বেদের এই অবস্থ। দেখিয়। ভগবান নারায়ণ বেদব্যাস- 

রূপে অবতীর্ণ হইয়া! বেদ বিভাগ করিলেন, অর্থাৎ 

যজ্ঞকালীন বিভিন্ন পুরোহিতগণের পাঠ) বেদ ভাগের 

নিদ্দেশ করিয়। দিলেন । কেবল তাহাই নহে, বহু শিশ্ধয 

করিয়া এক এক শিষ্যকে এক এক শাখা শিক্ষা দিয় 

বেদবিগ্যার বিস্তার সাধন করিলেন । এই সময় বেদ- 

ব্যাস এ কাধ্য না করিলে আজ অধিকাংশ বিলুপ্ত 

বেদের বর্তমান আকার ও দেখিতে পাওয়া যাইত ন।। 

ষ্পঞর [ ২য় বর্ষ, ১ম খণ্ড 

বেদব্যাসের মহত 

অবশ্য বেদব্যাস কেবল যে বেদ রক্ষ। করিলেন 

তাহ! নহে। তিনি সাধারণ লোকশিক্ষার জন্যও যথেষ্ট 

মনোনিবেশ করিলেন। স্ত্ীশুদ্রগণের বা অল্পবুদ্ধি 

দ্বিগগণের জন্থ ইতিহাস ও পুরাণাদি রচন! করিয়া 
(ব্দবিষ্ভার সার মন্ম প্রচারে বিশেষ সহায়তা করিলেন। 

জন্মশুন্ধি না থাকিলে শাস্ত্রীয় সংস্কার প্রভৃতির অনুষ্ঠান 

না হইলে বেদবিগ্া ফলবতী হয় না, এজন্য ইতিহাস 

পুরাণ দ্বারা কতক পরিমাণে সেই অভাবমোচনের 

চেষ্টা হইল। ফলতঃ মহষি বেদব্যাস ও তাহার শিশ্কু- 

গণ, বেদবিদ্যা। যথাযোগ্য অধিকারে যথাবিধি প্রচারে 

যেরূপ প্রয়া করেন, তাহারই ফলে আজও ভারতবাসী 

জগতে পুজনীয় ও মাননীয় হইয়া রহিয়াছেন, আজও 

ভারতবাসী ধন্ম বিষয়ে জগতের গুরুর আসনে 

অধিষ্ঠিত হইয়া রহিয়াছেন । 
এই বেদব্যাসই বেদের শেষ ভাগ বেদান্ত বা 

বেদের উপাসনা ও জ্ঞানকাণ্ডের মধ্যে যে দার্শনিক 

সিদ্ধান্ত আছে, তাহা প্রচার করিবার জন্য বেদান্ত, দর্শন 

ব| ক্রদ্মস্ত্র নামক গ্রন্থ রচনা করিলেন। এই 

বেদব্যাসের শিষ্য জৈমিনি মুনি বেদের প্রথম ভাগ 

কম্মকাণ্ডের মধ্যে কণ্মানুষ্ঠটানের ক্রম বিষয়ক থে 

সংশয় ও ভ্রমের সম্ভাবনা ছিল তাহার মীমাংসা 

করিয়। পূর্ব্ব মীমাংসা বা কন্ম মীমাংসা নামক 

দার্শনিক গ্রন্থ রচনা করিলেন । অপরাপর শিষ্যগণ 

নৈমিষারণ্যে সমবেত হইয়া বেদব্যাসের পুত্নাণ কথা 

প্রচার দ্বার লোক শিক্ষার ব্যবস্থা করিলেন। সাংখ্য, 

পাতঞ্চল, ন্যায়, বৈশেষিক প্রভৃতি অপর দাঁশনির 

সম্প্রদায় এসগয় নিজ নিজ সান্প্রদদায়িক গ্রন্থের 

প্রচারে ও সংস্কারে বদ্ধপরিকর হন। এইরূপ মহর্ষি 

বেদব্যাপ ৪ তাহার শিষ্গণ মানবসমাজে ধর্ম 



+য় শংখটা- অপধা়, ১৩৩৮] ীন্ব-জ্বিভভাভ্ 

শিক্ষার জন্য ঘথাসম্ভব প্রযস্ধ করিলেন। কিন্তু কালের প্রভাব অন্তরাল হইতে ৫ে 

ই, 2৯2৩৯ 

নিক্ষেপ করিতে 

গতি অলঙ্ঘনীয়, উৎপন্ন বস্তুর বিনাশ অবশ্যন্তাবী, লাগিলেন । 
অঙঞব এসময় মহর্ষধিগণের এত চেষ্টা সত্বেও কলির ( ক্রমশঃ ) 

জীব-বিজ্ঞান 

[ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাগ ঘোষ ] 

ন_ন্বিতভীান্ব-বে শান্ত্র পাঠ করিলে 

জীব সকলের বিষয় ভাল করিয়া জা] যায়, তাহাকে 

জীব-বি্তান বলে। 

আমরা যে সকল ক্তিনিষ দেখিতে পাই তাহাদিগকে 

দুঈভাগে ভাগ করা যায়_চেতন বা সজীব এবং 

অচেতন কব! নিজীব পদার্থ। বে সব জিনিষের 

চেতন বা জীবন আছে, তাহাদিগকে চেতন বা! সজীব 

পদার্থ বল! হয়; আর যাহাদের তাহ! নাই তাহারা 

অচেতন বা নিজীব পদার্থ । আমরা যত প্রাণী ও 

উদ্ভিদ অর্থাৎ গাছপালা দেখিতে পাই, তাহারা চেতন 

বা সজীব পদার্থ; এ ছাড়া যে সকল জিনিষ আছে, 

যেমন- মাটি, পাহাড়, খনিজদ্রব্যাদি, তাহারা অচেতন 

বা নির্জীব পদার্থ । 

কেন আমর! প্রাণী '€ উদ্ভিদ সকলকে চেতন ব| 

বা সজীর পদার্থ এবং অন্তান্য জিনিষকে অচেতন বা. 

নিজীব পদার্থ বলি, তাহ! ভাল করিয়! বুঝিতে গেলে 
আমাদের সজীব পদার্থের প্রকৃতি অর্থাৎ তাহার কিকি 

গুণ আছে তাহা! আমাদের জানিতে হইবে, কারণ এ 

সকল গুণ অচেতন পদার্থে থাকে না। 

প্রথমতঃ শ্নত্জীন্ন স্পকাণ্খেন 

আল্কন্ভডি শু হাভি্মি আমরা বে সব 

প্রাণী ও উদ্ভিদ দেখিতে পাই তাছাদের প্রত্যেকে 

আকার এক এক রকম ; কেবল তাহাই নহে, তাহাদের 

একটা গঠন আছে। প্রাণীদের হাত, পা, মাথা 

প্রত্তুতি নানা অন্গপ্রত্যঙ্গ আছে, গাছের গুড়ি, ডাল, 

পাতা, ফুল ও ফল দেখা যায়। এই রকম দেহ কোনও 

নিজীব পদার্থে দেখা বায় না। তাহার উপর, সব 

সজীব পদার্থের দেহ এক প্রকার পদার্থে গঠিত ; ইহাকে 

জীববস্ত্ব ()/০60[)12818)) বলা হুয়, অণুবীক্ষণ বস্ত্রের 

সাহায্যে আমরা এই পদার্থ দেখিতে পাই। ইহার 

ভৌতিক প্ররুতি, অর্থাৎ যাহা সাদাসিদাভাবে দেখিতে 

পাওয়। যায়, এবং রাসায়নিক প্রকৃতি, অর্থাৎ ইহা কি 

কি মৌলিক পদার্থে গঠিত এবং কি ভাবে সেগুলি 

ইহাতে থাকে, তাহ! আমাদের জান। থাকিলে ও ইহার 

প্রকৃত গঠন আমাদের জানা নাই। জীববস্ত সগ্থন্ধে 
আমরা পরে ভাল করিয়! আলোচন। করিব । এই 

জীববস্ত অতি ছোট ছোট অংশে বিভক্ত হইয়া জাব 

সকলের দেহ নিম্মাণ করে। এ এক একটি অংশের 

নাম কোষ (09]1)। ভিন্ন ভিন্ন জীবগণের দেহে এক 

হইতে বন্ধ বন্থু কোষ একত্র থাকিতে পারে। ল্ 



১৫১0 

দবিতীকতঃ, সজীব পদার্থের খাগ্গ্রহণ, 

দেহবর্ধন এবং চেষ্টা ও অন্যান্য কার্য্য- 

শ্লীলতা-__-জীবগণ কতকগুলি জিনিষ দেহের 

ভিতর প্রবেশ করাইয়া দেয়, সেইগুলিকে খাছ বা 

খাবার বলা হয়। এই সকল খাবারের দেহের 

সহিত কোঁনই মিল নাই-_তাহারা দেহ হইতে 

সম্পূর্ণ ভিন্ন। প্রাণী ও উদ্ভিদ্গণের খাবার লওয়া 

এক রকম নয় সে বিষয় আমরা পরে আলোচন। 

করিব। জ্রীবগণ যে খাবার খায় তাহা দেহের ভিতর 

যাইয়া! নানারকমে বদলাইয়া গিয়! জীববস্তরাতে পরিণত 

হয়; ভাহার ফলে দেহের আয়তন বাড়িতে থাকে । 

আমরা সকলেই জানি, ছোট একটি প্রাণী এবং ছোট 

একটি গাছ কেমন আন্তে আনতে বাড়িতে থাকে । 

তা"ছাড়৷ এ খাবারের জন্য ও জীববস্ত্র প্রকৃতির জন্য 

আমরা জীবগণের দেহে নানারকম গতি দেখি, 

ইছাকেঈ ভাল কথায় চেষ্টা বলা হয়। আবার প্রাণি- 

গণকে চলিয়া ফিরিয়া বেড়াইতে দেখি। যদিও 

অধিকাংশ গাছকে আমরা! এ রকম বেড়াইতে দেখি 

না, তবুও আমরা পরে জানিতে পারিব ঘে, তাহাদের ও 

দেহের ভিতর নানারকম চলাফেরা আছে। এই 

সকল চলাফের৷ এবং আরও অন্যান্য দেহের কাজের 
শান্তির দরকার । এই শক্তি প্রধানতঃ জীববস্ত 

হইতেই 'আইসে এবং এই শক্তি জন্মাইতে জীববস্তর 

যে অংশ ক্ষয় বা নষ্ট হয়, তাহা খাবারের দ্বারা পূরণ 
হয়। 

জীববস্ত্র হইতে কি রকমে শক্তি আনে, তাহার 

বিষয় কিছু রল! দ্রকার। তাহা বুঝিতে হইলে শক্তি 

সপ্থদ্ধেও কিছু জানা দরকার। অবশ্ত ঘে জোরের 
দ্বারা কোন কাজ কর। যার, তাহাই শক্তি (61972) । 

শক্তি কিন্তু ছুই ভাবে থাকে-্যক্ত শক্তি এবং 

অব্ক্ত শত্তি। যে শক্তির কাধ্য দেখ যায়, 

ষ্শঞ [ খ্য় বধ, ১ম ৭ 

তাহাই ব্যক্ত শক্তি (100866 90912) এবং যে 

শক্তি কিছু কাজ করে না, চুপ করিয়া লুকাইয়' থাকে, 
তাহাকে অব্যক্ত শক্তি (7০/9706181 ৪0615) 

বলা হয়। এক রকম শক্তি অন্ত রকম শক্তিতে 

পরিণত হইতে পারে। যৌগিক পদার্থে ( অর্থাৎ 

যে পদার্থ ছুই বা বেশী মৌলিক পদার্থে গঠিত) 
শক্তি লুকাইয়! থাকে ; বলা যাইতে পারে যে, এ শক্তি 

যেন মৌলিক পদার্থ গুলিকে এক সঙ্গে বাধিয়া রাখিয়াছে। 

যখন এ যৌগিক পদার্থটী ভাঙ্গিয়৷ যায় এবং মৌলিক 

পদ৫থগুলি পৃথক হইয়! পড়ে, তখন এঁ শক্তিও ছাড়ান 

পাইয়া! প্রকাশিত হইয়া পড়ে। এখন দেখা যা'ক, 

জীববস্ত হইতে কি রকমে শক্তি আসে । জীববস্ত 

একটি যৌগিক পদার্থ, বনু পদার্থে গঠিত। জীবন্ত 

বাযু হইতে অশ্জান লইয়। নিজের দেহ ভাঙ্গিয়া ফেলে 

এবং এ সঙ্গে কতকট। শক্তি ছাড়িয়া দেয়। এ শক্তি 

দ্বারা দেহের নানা কাজ সম্পার্দিত হয়।. জীববস্তব 

নিজের দেহ ভাঙ্গিয়া ফেলিবার সঙ্গে দেহ হতে 
অঙ্গারাম্্ বায়ু এবং জলীয় বাষ্পও ছাড়িয়া দেয়। 

মোট কথা, জীববস্ত্র বাঘু হইতে অস্জান গ্রহণ করে 

এবং নিজের দেহ হইতে অঙ্গারা্ম বায়ু (02৮০7 
10108) এবং জলীয় বাস্প বাহির করিয়৷ দেয়। 

এই কাজে দরকার মত শক্তিও ছাড়িয়! দেয়। 

এই কাজের নাম শ্বাসত্রিয়া (11651১12601) )। 

প্রত্যেক জীবই বাফুর সহ্তি অশ্লজান গ্রহণ করে, 

ইহাকে প্রশ্বাস লওয়া বলে; আবার বায়ুর সঙ্গে 

প্রায় সেই পরিমাণ অঙ্গারাম় বায়ু ও জলীয় বাপ ত্যাগ 

করে, ইহাকে নিঃশ্বাস বলে। এই কার্যে জীববস্ত 

দেহের যে ক্ষয় হয়? তাহা খাস্ দ্বারা' পূরণ করা হয়। 

সুতরাং দেখা গেল যে, শ্বাসক্রিয়া একটি বিশ্লেষণ ক্রিয়া, 

কারণ ইহার দ্বার! জীববস্তর দহ ভাঙ্গিয়া যায় এবং 

থাছ্য গ্রহণ ছার তাহ। পূর্ণ হয়। 

এই রকমে যখন জীববন্তর দেহ ভাঙ্গিয়। নূতন 
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পদার্থ সকল দেখা দেয়, আহাদের মধ্যে কতকগুলি 

শরীরের পক্ষে ক্ষতি করে এবং সে কারণ সেইগুলি 

শরীর হইতে বাহির করিয়। দেওয়া দরকার হয়) সেও 

এরুট। দেহের. বড় 'কাঞ্জ এবং তাহাকে প্রত্রাব প্রি 

বল হয়। এই "সকল ,জিনিযর --সারাজানযুক্ত | 
আমাদের মুত্রে এই পদার্থ গুলি থাকে । সমুদয় প্রাণার 

এই কাজ দরকার, কিন্তু উদ্ভিন্গণের জীবনধারণ কিছু 

অন্ত রকম বলিয়া তাহাদের এন প্রশ্রাব ক্রিয়। দরকার 

এ বিষয় আমরা পরে আলে।চনা কিব। 

ক্ষয় ও পূরুথ এই থে দুই কাজ ক্রমাগত 

তাহাকে গঠন-ভঞ্জন ব। পরিণাম ক্রিয়া 

হয় না। 

(দহ মধে; 

চলিতেছে, 

(১1৪/%7)০]1570)) বলা হয়। 

জাবদেহের ব)ক্ত “ভক্তির কাজ দুই গকমের--কতক- 

গুলি আপনা আপনিই দেহ হইতে জন্ম/য় তাহাদিগকে 

স্বতঃজাত ক্রিয়া (406001%00 8061910) বলে, আর 

অধিক।ংশ *ক্রিয়াই বাহিরের কোন উত্তেজনায় ঘটিয়। 

থাকে, তাহাদিগকে প্রতিক্রিয়। (15609580090 ) 

বল৷ ংয়। স্বতঃজাত ক্রিগা বলিয়। কোন পিয়া আছে 

কি না, তাহাতে কিছু সন্দেহ আছে। প্রতিক্রিয়। জাব- 

বস্তর একটি প্রধান ধণ্ম এবং হত সকল কাজহ এহ 

রকমের । আমর। জীবদেহের ব্যক্ত শক্তির কাজ 

চল। রূপেই দেখিতে পাই। জাববস্তর বে ধর্মে হহ। 

কোন উত্তেজন। পাইলে তাহার গ্রতিক্রিয়। দেখায়, 

তাহাকে উত্তেজনাপ্রবণতা। (7165101)05) বলে। 

ইহার বহু উদাহরণ দেওয়া যায়,_খাবার দেখিলে 

মুখে জল আসা, ধুলা গাঁড়লে চোকের পাতা পড়িয়া 

চোক বন্ধ হওয়া, গায় চিম্টি কাটিলে গ। সরাইয়া লওয়া। 

ইত)াদি। 

তৃতীয়ত: জীববস্তুর ক্রিয়া ও বিশ্রামের 

পর্্যায়_যদ্ধি অ+মরা 'জীববস্তর দেহের কাজগুলি 

জীন্ব-ন্বিভজ্ঞাল্ ৪০৫) ২১ 

ভাল করিয়া দেপি, আমরা জানিতে পারিৰ যে, 

জীববস্ত উ€ণ্ট পাণ্টে কাঞ্জ করিতেছে এবং বিশ্রাম 

লইতেছে। ইহার কারণ, যে কাজ করিতে ঘ। ক্ষয় 

হয়, বিশ্রামের সময় তাহার পূরণ হয়। খাছ্যগ্রহ্ণ, 

* স্বীসগ্রহণ, হদয়ের স্পন্দন, জ/গরণ, নিপ্র। প্রভৃতি 

উহার উদাঠরণ। 

১তুষত জননক্িয়া অর্থাৎ সন্তান উৎ- 

পাদন -জীববস্ত্র মাঝে মাঝে নিজ দেহ হঈতে একটু 

খণ্ড পুথক্ করিয়। দেয়। এ টুক্রাটি এমে বড় হহয়। 

একটি স্বতন্ত্র জীববস্ততে পরিণত হয়! এইকপে এক 

জাববন্তর বহু সন্তানসন্ততি জন্মির। থাকে! আমরা 

পরে দেখিব যে, নিমনশ্রেণীর প্রাণী বা উত্তিদের দেহ 

হইতে এইরূপে একটু টুকরা পৃথক হইয়া, একটি প্রাণী 

বা উদ্ভি্দে পরিণত হয়। উচ্চ শ্রেণীর প্রাণী বা উদ্ভিদর 

সন্তান উৎপাদন একটু অন্য রকম। ছুইজনের দেহ 

হইতে দুঈটি কোষ পৃথক্ হইয়' মিলিত হয় এবং এ 

মিলিত কোধ হইতে একটি প্রাণী বা উদ্ভিদ উৎপন্ন হয়। 

পঞ্চমতঃ, বার্ধক্য প্রার্তি-_জীববস্ত্ কিছুদিন 

বাচিয়। থাকিবার পর বুড়া হইয়া মরিয়া যায়; তখন 

তাহাপ্ন দেহ নষ্ট হইয়া ভাহার আর কিছু অস্তিত্ব 

থকে শা। 

এ ছাড়া জীববস্ত্ব জল ও পরিমিত উত্তাপ ভিন্ন 

বাচিয়া থাকিতে পারে না। 

আমরা! সজ্জীব পদার্থের বে সব প্রকৃতি উপরে উল্লেগ 
করিলাম, তাহার কোনটাই নিজীব পনার্থে দেখিতে 

পাওয়৷ যায় না! পাগর দিরাই পাথরের পরিমাণ 

বাড়ান যায়, অন্য কোন পদার্থ দ্ির। পাথরুকে বড় কর! 

যায় না। খাগ্যগ্রহণ ও দেহবুদ্ধি এ সব নিজীব 

পদ্দার্থে দেখা যায় না। 

( ক্রেমশঃ ) 

পারা এরি 



স্কট ৮৯6১ প€62 স৯€ ১ করস কীণ পক€১ কী» প৯€১কীণ ৯ 6১ *কী€ ১০ 

ইত ০৯১ কর সক টা্ধী” ০৯১ শক €উশ আচ উকি ৯6 ১৯ 

(১) 

কেহ বলে, কক্ষে তব 

ঘুরিছে সতত 

জ্যাতিম্ময়, সংখ্াক্ঠীন 

গ্রহ আদি যত। 

তার! নাক্কি একে আন্ত্ে 

রেখেছে টানিয়। 

কেন্দ্রীভূত মিলনের 

আকর্ষণ দিয়া । 

তুমি শুধু আবরণে 

আছ ঢেরে সবে 

মুছে যায় তার যদি 
তুমি তবু রবে । 

(২) 

আবার এদিকে শুনি 

পঞৰ্চভুত মাঝে 

সবার উপরে তব 

আসন বিরাজে | 

ব্রহ্ম যবে স্থষ্টিকধপে 

হ'লেন প্রকাশ, 

তুমি তার গতি পথে 

প্রথম বিকাশ । 

প্রণবের ধ্বনি বেজে 

শ্রীযুক্ত 'দ্িতেন্্রনীথ চৌধুরী ] 

ৃ টাক 
খপ টব 

2 শসৎ শব্রীস্প 
এত পনর 

উপ টব 
পাস 

41 ১ 
লি 

819 

তোমার মাঝেতে 

এ্রানেছ্ে অনস্ভ বিশ্ব 

কূশেব সাজেতে । 

মরুৎ কোমার গায় 

লেগে আছে" ভাই 

(তেজ, জল, মাটিকূপে 

ক্রমে দেপা পাক্ট | 

(৩) 

কুত্ড আশা! কত ভাব 

মিলিছে বিম্বত 

অন্তহীন তব বুকে 

নিত্য, অবিরত । 

মেঘরাশ্ি কতবার 

চেয়েছে তোমার 

ঢাকিতে স্থনীল মুখ 

গট। দিয়ে ভার । 

পারেনি কখন কেহ 

ক্ষণিকের তরে 

নিভাতে আলোক ব্রেখ। 

তব চক্ষু পরে। 

কালের পমান তুমি 

রয়েছ ব্যাপপিয়া 

“আছে”, “নেই” উভয়ের 

সীমাটি ঘেরিয্বা। ৷ 
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বাদগৃহের জন্য ভূমি নির্বাচন করিতে হইলে নিয়- 

লিখিত বিষয়গুলির গ্রৃতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে । 

১। ভূমিটি ঈষৎ ঢালু এবং সমান তলবিশিষ্ট 

হইবে, তাহাতে গর্ভ থাকিবে ন1। 

২। ভূমিটি একদিকে ঢালু হইলেই ভাল হয়, 

এবং যাহাতে সহজে জল নিকাশ হইতে পারে এরূপ 

ঢাজু হওয়াই বাঞুনীয়। 

৩। মৃত্তিকান্তরের জল শোষণের ক্ষমতা কিরূপ আছে, 

সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে । টিলা কন্বরময় জমিতে 

সত্বর জল শোষিত হয়। দোত্মাশ মাটি গৃহনিশ্মাণের 

বেশ উপযোগী । কদিমস্তরের উপর পাতলা বালুক! বা 

কছ্ধরের স্তর থাকিলে তাহা গৃহনির্মাণের বিশেষ 

অমুপযোগী ; কারণ, এ কার্দমন্তরের জল শোষণক্ষমতা 

না থাকায় জমি সর্ধবদাই ভিজা 'ও সে ৎসেতে থাকিবার 

সম্ভাবনা । সাধারণতঃ পলি মাটির উপর গৃহনিষ্মাণেও 

এই অন্বিধা বর্তমান থাকে ; ভরাট মাটির উপর গৃহ 

নির্ষিত হইলে পিচ অথবা জুল অবরোধক অন্য 

কোনও পদার্থের একটি স্তর তাহার উপর বিছাইয়৷ 

দেওয়া ভাল যাহাতে জল নিরস্থ মাটিতে না বসে এবং 

সহজে নিষ্ধাশিত হইতে পারে । 

৪। সমূত্র হইতে যে বাধুপ্রণাহ পৃথিবীর স্থল- 

ভাগের অভিমুখে সঞ্চারিত হয়, কাসগৃহের মুখ সেহ 

প্রবাহের অভিমুখী করিতে হইবে । বাংলা দেশে এই 

জন্য দক্ষিণদ্বারী গৃহ নির্মমাণহ স্বাস্থ্যকর । 

€। সমস্ত গৃহটি যাহাতে খররৌদ্রে তপু না হয়, 

তদ্িষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে এবং যথেষ্ট ছায়ার ব্যবস্থা * 
করিতে হইবে। 

৬। যথেষ্ট মুক্ত বাযুসঞ্চালন যেরূপ গৃহের পক্ষে 

হিতকর, অতিরিক্ত ঝটিকা-প্রবাহ হইতে গৃহটিকে রক্ষা 
করিবার ব্যবস্থা'ও সেইরূপ প্রয়োজনীয়। 

৭। গৃহের চতুদ্দিকে বুক্ষাদি থাকিলে গৃহটি 

ঠাণ্ডা থাকে । পক্ষান্তরে, বাসগৃহের অতি সন্নিকটে 

বৃক্ষাদদি থাকিলে গৃহ সেঁংসেতে হইবার এবং আলে। 

ও বাতাসের অবরোধ হইবার সম্তাবনা। কোনও 

বৃক্ষের ডাল গৃহের ৬।৭ হাতের মধে) যাহাতে না থাকে 

এরপ ব্যবস্থা করা দরকার । 

৮। তৃগর্ভস্থ জলের সংস্থান যদি অগভীর হয়, 

তাহা হইলে ভূমির অভ্যন্তরে জল নিকাশের প্রণালী 

নিশ্নাণ আবশ্যক হইতে পারে । এই জলের সংস্থান 

অন্ততঃ জমির উপরিভাগ হইতে ৬২ হাত নীচে হওয়া 

দরকার । 

৯। বাসগৃহের্ ভূমি গোশালা, অশ্বশাল।, ধান- 

ক্ষেত ও জলাভূমি হইতে দূরে অবস্থিত হুইবে। 

১০। ভূমির সর্ববচ্চস্তর অথবা তাহার নিকস্তর 

যেন বিষ্টা মৃত্রারধি স্বারা অথবা কোন অস্বাস্থ্যকর পষ্ধিল 

জলন্লোতের দ্বারা কলুষিত না হয়। 

১১। উত্তম বাসগৃহ ঘন বসতি, বাজার অথব। 

তৃত্গণের আবাসস্থল হইতে দূরে অবস্থিত হইবে । 

১২। ভূমির উপরিস্তরের জল নিকাশের ব্যবস্থা 

উংকুষ্ট হঈবে। 
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টিন (ভূতলদ রি গ্ারী জ্রলের উপরিতলের একটা 

স্থায়িত্ব থাক। দরকার যেন খতুভেদে উহার হাস বৃদ্ধি 

না হয়। এ তল ভূতল হইতে ৬২ হাত নিয়ে হওয়াই 

বাঞ্ছনীয় । 

কলের জল সরবরাহের ব্যবস্থা থাকিলে 

বামগৃহেব উচ্চতার জন্য যাহাতে জল সরবরাহের 

ব্যাঘাত্ত ন। হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে, নতুব। 

জল সরুবরাহের জন্য জল উত্তোলন ( পাম্প) যন্ত্রের 

ব্যবস্থা করিতে হইবে। 

১৫। বাসগৃহের পোত। প্রায় ১৪ পৌনে ছুই হাত 
হইতে ছুই হাত উচ্চ হইবে । 

খনার বচন অন্গলারে বাটীর দক্ষিণ দ্িকু খোল। 

রাখিবে অথবা দক্ষিণে ফুলবাগান করিবে । পূর্ববর্দিকে 

পু্ষরিণী খনন করিবে । পশ্চিমদিকে বাশবাগান 

র।খিবে এবং উত্তরে ফলের বাগান রাখিবে। 

প্রত্যেকটি ঘরের মধ্যে যথেষ্ট স্থান থাকার দরকার । 

প্রহরী অথব। সৈনিকের জন্য নিশ্মিত গৃহে জনপ্রতি 

৬০৭ শত ঘন ফুট বাতাস দরকার । সাধারণ দরিত্রের 

জন্ত সুস্থ ব্যক্তির পক্ষে জনপ্রতি ৩০০ শত ঘন ফুট 

বামুর আবশ্যক । পক্ষান্তরে, অসুস্থ ব্যক্তির জন্য ৮৭০ 

শত হইতে ১২০০ ঘন ফুট বায়ুর আবশ্যক । 

সংক্রামক রোগের হাসপাতালে জনপ্রতি ১৪০০ 

হইতে ২০০০ ঘন ফুট বামু আবশ্যক । 

১৪ | 
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যাত্রীনিবাসের জন্য প্রাপ্তবয়স্ক জনপ্রতি ৩০০ শত 

ঘন ফুট এবং দশ বৎসরের কম বয়স্কগণের ক্তনপ্রতি 
১৫০ বর্গ ফুট.বায়ুর বাবস্থা! থাকা দরকার । 

বাসস্থানযুক্ত পাঠশালাগুলিতে ছাত্রগ্রতি অন্ততঃ 

৩৬০ ঘন ফুট বাধুর ব্যবস্থা করা উচিত। ' .. 

এই বায়ুর পরিমাপ মেঝে হইতে মাত্র ১২ ফুট 
উচ্চ খাটাল (সিলিং) পধ্যন্তহ ধরিতে হইবে । 
তাহার অধিক উচ্চ স্তরের বামু বিশেষ কোন ও উপকারে 

আসে না, কারণ কৃপের উপরিভাগে বহুদূর বিস্তৃত 

বাযুত্তর থাকা সন্বেও কৃপপ্রবিষ্ট ব্যক্তির বিশুদ্ধ বামুর 
অভাবে মৃত্যু হইতে দেখা গিয়াছে । 

জনপ্রতি যত ঘন ফুট বায়ু নিদ্দিষ্ট হইল, তাহাকে 
১২ দিয়া হরণ করিলে জনপ্রতি কতটা মেঝে আবশ্বাক 

তাহার পরিম।ণ বাহির হইবে 

স্কুলের ঘর নির্বাচনে ছাত্রপ্রতি অন্ততঃ ৬ বর্গ ফুট 

মেঝের ব্যবস্থা করিতে হইবে । মেঝে হইতে খাটাল 

পর্য্যন্ত ঘরটি ১২ ফুট উচ্চ হইবে এবং কুষ্ণবর্ণ কাষ্ঠ- 

ফলক হইতে শ্রেণীর দৈর্ঘ্য ২০ হাতের বেশী হইবে ন|। 

স্কুলের বাতায়নগুলি মেঝের ভূমি পরিমাণের পঞ্চমাংশ 

হইবে এবং সাধারণ গৃহের বাতায়নগুলি মেঝের ষষ্ঠ বা 

সপ্তমাংশ হইলেও চলিতে পারে । 

[এই প্রবন্ধটি বন্ধুবর শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্ত্র প্রামাণিক 

কর্তৃক ইংরাজী ভাষায় লিখিত “সাঁবডিনেট্ ইঞ্জিনীয়ার্স্ 

কম্পেনিয়ন নামক হস্তলিগিত পুথি অবলম্বনে লিখিত।] 
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[ রায় লাহ্বে তীযুক্ত ছুর্গাচরণ চঞ্বত্তী 7 

( পূর্ববান্ুবৃত্তি ) 

বঙ্গদেশে জুন মাস হইতে অক্টোবর মাস পর্যন্ত 

প্রচুর বৃষ্টিপাত হওয়ায় ধান্যের চাষ প্রথা গ্রসিদ্ধ। 
এরূপ ধান্তের চাষ কোন কোন স্থানে উক্ত নদী 

হইতে বানের জলসেচন ব্যতীত সম্ভবপর হইতে 

পারে; কিন্ত ইহাতে জমিগুলি বানের জল ন৷ 

পাওয়াতে অন্ুর্ধবর হইয়া যায় এবং ম্যালেরিয়। বন্ধ 

করিতে পারে না, বরঞ্চ ম্যালেরিয়ার উৎপত্তি বা! বুদ্ধি 

করিতে পারে । আষাঢ়, শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসে 

ধান্তুগুলি বৃষ্টির জলে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়ঃ সেই সময়েই প্রায় 

নদীগুলিতে বান আসিয়। থাকে এবং কখনও কথনও এ 

বানগুলি বহু উচ্চ হইয়। থাকে এবং কখনও কখনও নিম্ন 

হইয়। থাকে । ঘদি উক্ত বানগুলিকে নিজের ইচ্ছামত 

প্রবাহিত হইতে দেওয়৷ হয়, তাহা হইলে তাহারা কখনও 

কখনও নদীতীরস্থ বাধ ভাঙ্গিয়। জমিগুলিকে উতৎসন্ন বা 

ংস করিতে পারে এবং কখনও কখন ও ধান্ বুষ্টির জলে 

মিশ্রিত হইয়। সারের কাধ্য করিয়৷ জমির উর্বরাশক্তি 

বুদ্ধি করিতে পারে এবং মশা, মাছি গ্রভৃতি ম্যালেরিয়া- 

প্রবর্তক কীটের অপকারিত। শক্তি হাস করিয়। 

ম্যালেরিয়া নাশ করিতে পারে । আর তুমি যদি নদীর 

উভয় পার্থ মজবুত বাধ বাঁধিয়া জমিতে জল প্রবেশের 

কোন ফাক না রাখিয়! বানের প্লাবনশক্তি হাস করিয়া 

(দও, তবে তাহাতে কি ফল হুইতে পারে ভাবিয়া 

দেখ | 

তাহাতে প্রথমতঃ তোমার জমির উর্বরাশক্কতির 
হাস হইতে পারে, ম্যালেরিয়। বুদ্ধি পাইতে পারে; 
দ্বিতীয়তঃ হয়ত বানের জল ফাপিয়। বাধের উপর দিয়া 
বা বাধ ভাঙ্গিয়া জল প্রবলবেগে জমির উপর প্রবাহিত 
হইয়া উহাকে ধ্বংস করিয়া দিতে পারে। শুধু যে এই 
ছুটী অনিষ্ট সাধন হয়, তাহা নহে । কারণ নদীতে 

এরূপ উচ্চ বান বাধ ভাঙ্গা পর্যন্ত বন্ধ করিয়৷ রাখিলে 
নদীতে বহু পরিমাণে জল আবদ্ধ থাকায় ণেষে প্রবল 
বন্যায় বাধ ভাঙ্গিয়া দেশের অনিষ্ট করিতে পারে। 

প্রাচীন বঙ্গের শাসনকর্তার! কিরূপে জমির উর্বরাশক্তি 

বুদ্ধি প্রাপ্ত হইভে পারে, কিন্ধূপে ম্যালেরিয়া নাশ করা 

যাইতে পারে, কিরূপে নদীতে জল সঞ্চয় দ্বারা বান বুদ্ধি 

হইয়া দেশের অনিষ্ট না হইতে পারে,-এই সকল বিষয় 

বিশেষ অবগত ছিলেন এবং যখন এই "কল ঘটন! 

উপস্থিত হইত,. তখনই তাহার। সম্পূর্ণরূপে তাহার 

প্রতিকার সম্পাদনে সমর্থ ছিলেন । 

মিশরদেশে 'ও ব্যাবিলনে ঘখন পুরাতন জলসেচন 

প্রণালী বিশৃঙ্খল হইয়াছিল, তখন মিশরদেশের লোক- 

সংখ্যা এক কোটা বিশ লক্ষ হইতে মাত্র বিশ লক্ষে 

পরিণত হইয়াছিল এবং যে সময় হইতে বান দ্বারা জল- 

সেচন প্রণালীর পুনরুদ্ধার হইয়াছে, সেই সময় হইতে 

তাহার লোকসংখ্যা এক্ষণে এক কোটী চল্িশ লক্ষ 

. হইয়াছে । ব্যাবিলনের দশাও ঠিক এরূপ হইয়াছিল 
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এবং এক্ষণে বানের জলে জলসেচনের পুনরুদ্ধার 

হওয়ায় লোক সংখ্য। বুদ্ধিপ্রপ্ত হইয়াছে । 

সৌভাগ্যক্রমে বঙ্গদেশে বন্যার সময়েই জলসেচনের 
আবশ্যক হইয়া থাকে, স্থৃতরাং ইহার পুনরুদ্ধার সহজ, 

মদ্দি ঠিক প্রণালী অবলগ্বন করা যায়। প্রধান প্রতি- 

বন্ধক এই যে, গত ৭* বংসর ধরিয়া যে ভুল প্রণালীতে 

বঙ্গদেশে জলসেচন হইয়া আসিতেছে সেই ভুল প্রণালী 

সংশোধন করিয়৷ তাহার পুনরুদ্ধার করা, এবং সে 

প্রণালীর পুনরুদ্ধার করাও সহজ । আমর! জানি, কি 

প্রণালী অবলম্বন করা কর্তব্য। আমাদের সেই 

প্রণালী অবলম্বন করা কর্তব্য, যাহ। গ্রাচীন বঙ্গবাসীরা 

মকলেই অবগত ছিলেন । 

প্রথম প্রণালী 
আমাদিগকে নদী হইতে আড়ভাবে (দেশের যে 

স্বাভাবিক ঢালুভাবে জমি আছে" সেই দিকে ) সোজা 
নুতন লম্বা৷ খাল খনন করিয়া তাহাতে প্রচুর পরিমাণে 

বানের জল চালাইয়৷ বৃষ্টির জলের সহিত মিশাইয়া 

জমির উর্ধবরাশক্তি বৃদ্ধি করিতে হইবে এবং ম্যালে- 

রিয়া নাশ করিতে হইবে | 

দ্বিতীয় প্রণালী * 

এ সকল খাল এরপ দূরে স্থাপিত করিতে হইবে 
যাহাতে সমন্ত দ্নেশ (ক) নদীর জলে প্লাবিত হইতে 

পারে, (খ ) যাহাতে সমস্ত পুষ্ষরিণী নদীর জল দ্বার! 

পরিপূর্ণ হইয়! তন্বারা আগাছা, শাক ও শেওলা 

প্রভৃতিকে নষ্ট করিতে পারে ও স্বাস্থাকর পানীয় জল 

সরবরাহ করিতে পারেঃ এবং (গণ যাহাতে দেশের 

ভূমির নিয়স্থ জল সরবরাহের অভাব মোচন করিতে 

পারে। 

তৃতীয় প্রণালী 
এ সকল প্লাবিত খাল এরূপ চওড়া ও অগভীর- 

ভাবে নিশ্মিত করিতে হযে, যাহাতে নদীর উপরিস্থ 

গ্শঞ্ | ২য় বর্ষ, ১ম খণ্ড 

ভাসমান পলি মাটিসংযুক্ত জল এ সকল থালে প্রবেশ 
করিতে পারে এবং নদীর নিম়স্থ বালুমাটিসংযৃক্ত 'জল 
নদীর নীচে রহিয়া যায়, অর্থাৎ খালে প্রধেশ করিতে 

না পারে। ূ 

চতুর্থ গ্রণালা 

আমাদের খালগুলি এরূপভাবে স্থাপিত করিতে 

হইবে যাহাতে খালের কাটামুখ ছারা নদী হইতে যথেষ্ট 
পরিমাণে জল খালে প্রবেশ করাতে নদীতে বন্যার জল 
আবদ্ধ হইয়া নদীর বাধ ভাঙ্গিয়া দেশ ধ্বংস করিতে না 

পারে। 

আমাদের জলসেচন প্রণালীর বিশেষ লক্ষণ এই 

হইবে যে, এততন্্বারা আমরা লক্ষ লক্ষ বিঘ! জমিতে 

জলসেচন করিব, কিন্তু তাহার প্রধান উদ্দেশ্য এই যে, 

বৃষ্টির জলের সহিত নদীর জল মিশাইয়া তাহাতে 
এরূপ সার উৎপাদন করিব যাহাতে ধান্য গাছগুলির 
মূল শক্ত হইয়। যাইবে, যদিও প্রধান জলসেচণ বৃষ্টির 
জলে হইবে । 

বঙ্গদেশে বর্ষা কখনই বিফল হয় না। যদ্দিও 

কখনও কখনও ইহা অল্পদিন মাত্র স্থায়ী হয়, তথাপি 

একেবারে বধ। বন্ধ হয় না । আধাঢ় ও শ্রাবণ মাসে 

কেবল বৃষ্টির জলে ধান্য রোপণ করিলে তাহাদের মূল 

দুর্বল হইয়া থাকে এবং আশ্বিন মাসে জল না পাইলে 

মরিয়। যায়; স্থতরাং সে সময়ে নদী হইতে বছু ব্যয়ে 

জলসেচন প্রণালী অবলম্বন করিয়া ধান্ত বাচাইতে হয়। 

কিন্তু শরৎকালে নদীর জল প্রায়ই পরিষ্কার হইয়া 

থাকে, বিশেষতঃ আাবণ মাসে বৃষ্টি বন্ধ হুইয়৷ যাওয়ায় 

আশ্বিন মাসের জলে কিছুমাত্র ময়লা বা পলি মাটি না 

থাকায় এরপ জলসেচন দ্বারা জমিতে সারের কোন 

কাধ্য করিতে পারে না, স্থতরাং জমিতে ধান্তের 

পরিমাণ কম হইয়া থাকে৷ কিন্তু যদি তুমি আষাঢ় ও 

শ্রাবণ মাসের প্রথমে নদীর জল ? বৃষ্টির জল মিশাইয়া 
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ঞ 

ধান্য রোগণ ও জলসেচন করিতে পার--যখন নদীর 

জলে খ্ভুল পরিমাণে পলি মাটি বি্যমান থাকে, তাহা 

হইলে তোমার ধান্যের গোড়াগুলি এরূপ শক্ত হুইয়। 

থাকবে যে, শ্রাবণ মাসের শেষ বৃষ্টি বন্ধ হইয়া গেলেও 

(তোমার: ধান্য কখনই মরিয়। যাইবে না এবং আশ্বিন 

গাসে কোনরূপ সামান্য জলসেচন করিতে পারিলেই 

ধানের পরিমাণ কম হইবে না। নদার জল বধার 

প্রারস্তে স্বর্ণতল্য জানিবে। ইহাতে ক্ষেত্রের উর্বরাশক্তি 

বুদ্ধি পাইবে, ম্যালেরিয়া নাশ করিবে এবং তোমার 

ধান্ঠ গুলির আবণ মাসে বর্ষা বন্ধ হইলেও এবং আশ্বিন 

গাসে জল ন। পাইলে বিশেষ কান অনিষ্ট হইবে ন।। 

আাবণ মাসে বধ। বন্ধ হইলে, আশ্বিন মাসের অর্থাং 

এরংকালের নদীর পরিষ্ষীর ছলে হয়ত দেশের সমস 

জমিতে জলমেচন করিতে পারিবে না, জমিগুলির 

ইইঞিদলীল্লাল্প ভগ্গীল্লঞ্থ ২৩০০৭ 

উর্ববরাশক্তি বুদ্ধি করিতে পারিবে না৷ এবং ম্যালেরিয়া 

নাশ করিতে পারিবে না অর্থাৎ শরতকালের নদীর 

জলের সহিত ব্ধার প্রারস্তে নদীতে পলিসংযুক্ত বন্যার 

জলের সহিত তুলনাই হইতে পারে না। 

এইরূপ জলসেচন প্রণালীর আর এক বিশেষ 

লক্ষণ এই যে, এইরূপ বন্বার জলপ্লীবিত জলসেচন 

প্রণালীর দ্বারা খালগুলি নথার্থই জলসেচন “কনাল'রূপে 

পরিণত হইলে খ।লের মুখের উভয় পার্স জমি উচ্চ, 

থাকিবে এবং পুচ্ছস্থ ব৷ নিমস্থ জমি নাচু থাকায় দেশের 

বুষ্টিব জল '9 জমির জলসেচনের উদ্বত্্ জল এ থাল 

দ্বারা নির্গত হইবে এবং তখন এ খাল সকল উত্তম 

পয়ঃ প্রণ।লী ব। গডুনেজে র কাধা সম্পন্ন করিবে। 

( এমশঃ) 

ইঞ্জিনীয়ার ভগীরথ 
[ জীযুক্ত রেন্দ্কুমার চক্রবন্তী, বি-এস্সি | 

কান্তুন (১৩৩৭) মাসের *»্পতঞ্রুগ মহাভারতের 

ঘুগে ইঞ্জিনিয়ারিং" নামে একটি ক্ষুদ্র আলোচনা আছে । 

তাহাতে লেখক মহাশয় দুঃখ করির। বলিয়াছেন__ অন্োে 

চিনাইয়া ন। দিলে আমরা আমাদের অতি আদরের ? 

'গীরবের বপ্তকে চিনিতে পারি ন। |” শ্যার উষ্লিয়ম্ 

উইলক্কস ভগীরথ কর্তৃক গঙ্গ। আনয়নের নে ভগোল- 

বিজ্ঞানসঙ্গত ব্যাখ্যা দিয়াছেন, দৃষ্ান্তস্বরূপ তিনি 

এ সঙ্গদ্ধে আমার কিঞ্চিৎ 

সি 
সাপ 

তাহার উল্লেখ করিরাছেন । 

বলিবার আছে । 

১৯১৫ সালে কায্যোপলক্ষে ক।তরামগডে অবস্থান- 

কালে আমি এক বুহৎ কার্যোর আয়োজন দেখি। 

কয়লার নিভে বিশ্বদ্ধ পানীয় জল আনয়ন করিয়া কুলী 

ও কর্মচারীদের মধ্যে কলেরার প্রানুভাব নিবারণের জন্য 

পরেশনাথ পাহাড্রের উপরে “রাজদহ' নামক স্বৃঢ় বাধ 

নিশ্মাণের প্রস্তাব হয়। সুমির উপরে স্থাপিত নলের 

সাহাব্যে সেই ধান হইতে জল প্রবাহিত করিয়া ২৫।৩০ 

মাইল দূরবন্তী করলার খনিতে জনসাধারণের পানাথে 

দেওয়। ঘাইবে। তখন আমার মনে ধারণা জন্মিল। 

এই প্রকারের ব্যাপার, ইহাইত ভগীরথের তপক্ঠার 

ক্ষত সন্ুকরণ ' 
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আবার নূতন দৃষ্টিতে রামায়ণ, মহাভারতও পুরাণ 

পাঠ করিলাম । ১৯১৭ সালে কলিকাতা মন স্কুলের 

সংগ্রসঙ্গ সভায় আমি “ভগীরথের তপন্তা” নামে 

একটি প্রবন্ধ পাঠ করি। তাহাতে আমি যাহা বলি, 

তাহার সারমন্দ এই, _"ভগীরথ একজন অসীধারণ 

প্রতিভাসম্পন্ন ইঞ্জিনীয়ার, ভৌগলিক তন্ববিশারদ এবং 

পূর্ত গণিত বিজ্ঞানবিদ্ ক্ষত্রিয় রাজা ছিলেন। ব্রাক্ষণ 
ও দেবগণের শক্রতায় হিমাচল ও বিদ্ধাপর্বতের মধ্যবর্তী 
তাহার বিশাল রাজ্য বুষ্টিহীনতায় ও জলাভাবে 

ধ্বংসোনুখ হইয়াছিল । উচ্চ প্রদেশে সঞ্চিত জলরাশি 

নিষ্নতূমির অভিমুখে প্রবাহিত করিবার চেষ্টায় সেই 

প্রজাবংসল নবীন রাজকুমার এক বিশাল অভিযানের 

নেতৃম্বরূপ হিমাচলের দ্রিকে ঘাত্রা করেন । দীর্ঘকাল- 

ব্যাপী অধ্যবসায় 'ও পরিশ্রমের পর তাহার সমুদয় সাধন। 

সাথক করিয়া অবশেষে তুষারক্ষেত্রের গলিত জলধারা 

ভীষণ বেগে অবতরণ করিয়। নান! শাখাপ্রশাখায় মধ্য- 

আর্ধযাবর্ত প্রদেশ ভাসাইয়া দিলাঁ। ভারতবর্ষের 

স্র্ণপ্রসবিনী হইবার সুযোগ ঘটিল। ইহাঈ ভগীরথের 

তপন্ত।। বর্তমান যুগের সুয়ে পানামা খাল, রাইন 

দানিযুব ক্যানেল, স্থক্কর ব্যারেজ ভগীরথের তপন্যর 

ফলের নিকট কত ক্ষুদ্র!” 

. সেই বংসরেই (১৯১৭ কি ১৯১৮ সালে আমার 

ঠিক মনে নাই ) হাগড়াতে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের 

অধিবেশন হয়। পরলোকগত স্যার আশুতোষ 

মুখোপাধ্যায় তাহার প্রধান সভাপতি এবং শীযুক্ত 

* ৫*নং আমহাষ্ট দ্রীটে এই শ্ফুলটি ছিল । রামকুষ কথামৃত 

লেখক প্রীধুক্ত মহ্ক্রনাথ গুপ্ত ইঞ্ার পরিচালক ছিলেন: 

ব্মান সময়ে স্কুলটি আর নাই। 
1 যদিও কিঞিৎ বিভিন্ন, অনেকটা] এই ধরণের ব্যাপার 

মঙ্গলগ্রহথের বিবরণেও পাওয়। যায় এবং বৈজ্ঞানিকগণ 

উহাকে মঙ্গলগ্রঙথের অধিৰানিগণের একান্ত তীক্ষ শিল্পবিদা। 

(ইঞ্জিনিয়ারিং) জানের পরিচায়ক বলিয়া বিবেচনা করেন । 

সঞ্থ [ ২য় বর্ষ,১ম খণ্ড 

দুর্গাদাস লাহিড়ী তাহার সম্পাদক ছিলেন। আমি 
নোয়াখালী জেলার প্রতিনিধিস্বরূপ উক্ত সম্মিলনের 

বিজ্ঞান শাখায় আমার সেই “ভগীরথের তপশ্থ্য|” নামক 

প্রবন্ধটি পাঠ করি। বঙ্গবাসী কলেজের প্রিন্সিপাল 
শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বন্থু উক্ত বিজ্ঞানশাখার'সভাপতি 
হইয়াছিলেন। গ্রবন্ধটিতে অভিনব ব্যাখ্যা সন্ধে 

সভাতে প্রশংসা, অপ্রশংসা ছিবিধ মতই ছিল। দুঃখের 

বিষয় উক্ত প্রবন্ধের কোন প্রতিলিপি বর্তমানে আগার 

কাছে নাই। 

বিগত ১৩৩১ সালের ২৯শে চ্যেষ্ঠ (ইং ১৯২৪, 

১২ই জুন ) তারিখের 'সঞ্ীবনী'তে “বঙগদেশে জলকষ্” 

নামক এক প্রবন্ধে আমি পুনরায় ভগীরথেরই কণা 
উত্থাপন এবং তংকর্তৃক গঙ্গ। আনয়নের বৈজ্ঞানিক 

ব্যাখ্যার আতাস দন করি। কিন্তু স্থানাভাবে পূর্বের 

প্রবন্ধের মত ইহাকে বিস্তৃত করিয়া উঠিতে পারি 

নাই। সগর রাজার বজ্, তাহার যঠীসহঅ সন্তান, 

পাতাল খনন, কপিলের অভিশ্[প, ব্রদ্ধার কমগ্নু, 

বিষ্ণুর পদ্কমল, মহাদেবের জটা, ইন্দ্রের এরাবত, 

জহর গঙ্গাপান, ত্রিপথগামিনীত্ব ইতাদি সর্বপ্রকার 
বপকের একটি বৈজ্ঞানিক অ-কষ্টকল্লিত ব্যাখ্যা আমি 

উহাতে দিয়াছিলাম ডক্ত ১৩৩১ সালের সঞ্তীবনীতে 

২৯শে শ্রাবণ (ইং ১৯২৪১ ১৪ই আগষ্ট ) আমি "সলিল 

সমস্যা” নামক আর একটি প্রবন্ধেও 'ভগীরথের কথা 

উল্লেখ করিয়াছিলাম | 

অতঃপর ১৯২৮ সালে স্যার উইলিয়ম্ উইলকক্নের 

প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তাহার মতে বঙ্গদেশের উত্তর 

ও দক্ষিণ সমান্তরাল সমস্ত নদীগুলি গঙ্গার পূর্ববাহিনী 
প্রধান স্রোত হইতে কাটাইয়া ভগীরথ বাহির করিয়। 

আনেন। আমি বলিয়াছিলাম, মানস সরোবর হইতে 

সাগরসঙ্গম পর্য্যন্ত গঙ্গার সমগ্র প্রবাহ ভগীরথ নিয়ন্ত্রিত 

করিয়াছিলেন। তাহারই জরীপ ও গণনা অন্নসারে 
এই দ্বীর্ঘ পথ রচিত হইয়াছিল। 
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অবশ্ত, পদ্মাবতীর শহ্খের প্রনি তিনি কোথায় 

পাইিলেন, জানি না| রামায়ণে 'ও মহাভারতে দেখিলাম 

না। বোধ হয়, কোন প্রচলিত কাহিনীতে শুনিয়া 

*্থাকিবেন। 

স্তার উইলিয়ম্ উইলকক্টের ঠিক ১১ বৎসর পূর্বে 

আমি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি বে, ভগীরথ ছিলেন 

প্ররতিভাসম্পন্ম কৌশলী ইঞ্জিনীয়ার, আদর্শ প্রজারঞক 

রাজা এবং নিভীক অধ্যবপায়শীল বীরপুরুষ $ কিন্তু 

আমার সে কথা সর্ধত্র বহু প্রচারিত হয় নাই। স্যার 

উইলিয়মের প্রতি শ্রদ্ধায় আমার মস্তক অবনত হয়। 

তাহাদের মত বিচক্ষণ দুরদৃষ্টিসম্পন্ন পাশ্চাত্য মনীমি- 

গণই গভীর চিন্ত! দ্বারা আমাদের প্রাচীন গৌরব 

যথার্থরূপে বুঝিতে পারেন। তীহারা হাতে-কলমে কাজ 

ইইঞ্জিভ্বীন্লাল্ল ভঞ্সীল্লঞ্ ০ ও 

করা লোক । কোন প্রকার বূপকের আবরণে তাহাদের 

দৃষ্টি অবরোধ করিতে পারে না। আমর! যাহা কল্পনার 

ক্ষেত্রেই ব্যাখ্যা দ্বারা বুধাইতে চেষ্টা করিয়াছিলাম, 
তিনি তাহা স্বীয় বিচক্ষণতার গভীর দৃষ্টি ও তত্বানুসন্ধান 

দ্বার! বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন । এই 
জন্যই এখনও আমাদের দেশে কোন কোন স্থলে 

আমাদের কল্পনার ভিত্তি তাহাদের মত লোকের পাকু' 

কগার ছারা মজবুত করিয়! লইতে হয়। ইহাতে 
বর্তমান সময়ে আমাদের বোধ হয় খুব অগৌরবের 

কারণ নাই । ভবিষ্যতে আমরা হয়ত এইরূপ সাহায্য 

লাভের পথেই উজ্জ্লতর দৃষ্টিলাভ করিতে পারিব। 

এইরূপ আমাদের নিকট হইতে অন্তেরাও বনুতর বিষয় 

গহণ করিয়াছেন । 



১৮ ০6১ স্পস্ট 86১ »6ঠস্ণ প্রা শী ই প্রস্€ সক স্স€ 
সস প্রি 2 2০ 

শস€ ৮3৮৫ ৮৫০6 ই ঠক 
পক সরস ৯ সক ইক হবি পক ৯ 
26৫৫ চয়ন উগজগগও 
2৫৫ সত 

2৮6১৮ ০৯৫৯ক ৯৫৯ ০৯৫৯৫ *৯৯ক স্১€ইকী ইক ইক প৯€১কী- 

আমেরিকার 'এলব।ট। বিশ্ববিষ্ঠালয়ের ভূতত্ব গঙ্গা প্রকৃতই অমুতধারা। জাতিধশ্বনির্বিশেষে মানব 
বিভাগের অধ্যক্ষ ডাঃ এলান গ্রেট বেয়ার হুদের তটে 

প্রচুর রেডিয়ামের স্তর আবিষ্কার করিয়াছেন। এই- 

খান ছইতে বহুপরিমাণ খনিজ গুঁড়। বেলজিয়।মে 

পরিফার করিবার জন্য প্রেরিত হইতেছে । 

পরীক্ষা কৃতকাধ্য হলে কর্কট রোগ আরোগ্যের বিশেষ 

গুবিধ। হহাবে' কারণ রেডিয়ামেব মাধ্যতাপ্রযুক্ত আনেক 

ডাসপাতালহ উহ। রাখিতে পারে না। আবার 

আমেরিকায় ৬৫০,০০* ভোণ্ট শক্তির রঞ্জেনরশ্মির নল 

আবিষ্কৃত হইয়াছে__ঘাহার রশ্মির কর্কট রোগ আরোগা 

করিবার শ্মতা রেডিয়ামের সমতুলা । বিজ্ঞানের 

উন্নতি দ্বারা এহরূপে ক্রমশঃ মানবের নানাবিধ 

ছরারোগ। বাপি আরোগ্য হহয়। অশেষ কল্যাণ সাধিত 

ঞ্ভ 

১5বে। 

অধুন| বৈজ্ঞানিকগণ আবিষ্কার করিয়াছেন বে, 

গঙ্গার জলের (.রাগজীবখু নাশ করিবার ক্ষমতা 

আছে । গঙ্গার জলে মানবনয়নের অগোচর এমন 

একপ্রকার জীবাণু আছে যাহারা রে!গলাবা]গুলির 

সাঁহত মংগ্রাম বাধায়। দের এবং তাহাদিগকে ধ্বংস 

এই কারণে গঙ্গার জলে স্নান, গঙ্গার জল পান 

এত উপকারা , তাই প্রাচীন আঘ।গণ গঙ্গার এত 

মাভাত্ু) কীর্তন করিয়াছেন। কলিতে গঙ্গা যুগতীর্থ। 

কলির ব্যাধিগ্রস্ত, মন্রগতত প্রাণ, স্বল্লাষু মানবের পক্ষে 

করে। 

গঙ্গায় অবগাহন ও গন্গ। জ্বল পান করিয়া মুক্ত হউক | 

আমেরিকায় নিউইয়ক প্রদেশের লং আইল্যাণ্ড 

সহরের ইউনিয়ন কাবাইভ এবং কাবন র্িস।চ 

লেবরেটবীদ্ধয়ের শ্রীযুক্ত এ, বি, কিন্জেল্ শৃর্গবন্ত 

( ্রেক্চেপ্ ) কাণে দিয়! উত্তাপের সাহাদ্য জোড়। 

নলের উপর হাতুড়ি আঘাত হইতে উতিত শব্ধ 

শুনিয়। .জাড়টি ঠিক হঠয়াছে, কি তাহাতে কোনও 

গলদ আছে-তীভার পরীক্ষার উপায় উদ্ভাবন কিয় 

ন। আমেরিকার বস্তুপরীক্ষ। সমিতির সন্ভাধ 

তিনি এবিষয়ে বর্ণন। করিয়ছেন। এখন হইতে এই 

শঙ্গণন্থু ডাক্তার ৪ ইঞ্জিনীয়ার উভযেরত বাসচাযে। 

পরিণত হহল। 

রবারের উষ্টক দ্বার। বান্ত। বাধান 'এখন লগুন, 

গ্যাসগো চিক।গো, সেপ্ট, প্যানেরাস, সংউন ওয়ার্ক, 

সিঙ্গাপুর প্রভৃতি বু নায়গার চালতেছে । ইহার 

বাবহারে শ্বিণা এই বে, ইহাতে আওয়াজ কম হয়, 
ইহার ধাক্কা সবার ক্ষমতা বথেষ্ট এবং ৩ বংসর 

ব্যবহারের পর বিশেম কোনও কপ ক্ষয় প্রাপ্ত হর 

নাচ। কাজেই ইহার প্রস্তুত রাস্তার মেরামত খরচ। 

অকিঞ্চিংকর । বেখানে যানবাহনের রূহট বেশী, সেই 

সকল স্থানে ইহার বাধহার চলিতে পারে । 

রবারের চ।ষ হয়। 

ভারতে 

কাচা রবার বিদেশে চালান বার । 
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ভারত্তীয় মৃূলধনে এখানে রবারজাত ক্ব্য গ্রস্ততের 
একটি কারখানা খুলিতে পারিলে বহু অর্থ বিদেশে 

যাওয়া বন্ধ হয়। বর্ভমান যুগের সভ্যতায় রবার একটি 

অভ্যাবশ্যকীয় ভ্বব্য 'বলিয়া'গণ্য হইয়াছে । এবিষয়ে 

বৈজ্ঞানিক ও 'ধনিকের দৃষ্টি আফধণ করিতেছি। 
প্রতি বঘসর রধার়জাত দ্রব্য খরিদ করিতে দেশের 

গ্রভৃত অর্থ সাগরপারে চলিয়৷ যাইতেছে, তাহা অচিবে 

বন্ধ কর! দরকার | 

সেফিল্ডের মিঃ এইচ, সাইক্স্ নামক একজন 

ইঞ্জিনীয়ার কারখানার চোঙ্ হইতে নির্গত কৃষ্ণবর্ণ 

ধূমকে পুনরা দহন করিয়! ইন্ধনের খরচ এবং বায়ু- 
মণ্ডলের আবর্জন। হাসের বাবস্থা করিয়াছেন । ইহাতে 

সাধারণের স্বাস্যও ভাল থাকিবে এবং সমপরিমাণ 

কয়ল। হইতে অন্ততঃ শতকরা ২৫ ভাগ অতিরিক্ত কার্য 

আদায় হইবে | 

রেল ইপ্সিনের চোঙ, হঈতে য অগ্রিম্লিজ নির্গত 

হয় তাভার দ্বারা আনেক সময় অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয়। 

আমেরিকায় ইহার প্রতিকারের নানাপ্রকার উপার 

উদ্গ!বনেব চেষ্টা হইয়াছে । তারের জাল দ্বারা ইভা 

অনেকট। প্রশমিত হইলে 9 একেবারে বন্ধ হয় নাই। 

আমেরিকার জঙ্গলে প্রতি বৎসর গড়ে রেলওয়ে ইঞ্জিনের 

চো, হইতে ধুমের সহিত নির্শত অগ্িক্ষুলিঙ হইতে 

১০১০০০টি অগ্নিকাণ্ড স-ঘটিত হয়. সম্প্রতি তগাকার 

একটি রেলওয়ে ইহার পার্বত্য অঞ্চলের ৩০০ ইপ্সিনে 

এক প্রকার নূতন কেন্দ্রবিমুখ ধরণের অগিস্ফলিঙ্ 

নিবারক যন্ত্র বসাইয়! তাহার ক্ষতিপূরণের দাবীর 

মানা ২০,০০০ ডলার হইতে মাত্র ১৮০ ডলারে 

নামাইয়া আনিয়াছে। আর এক প্রকারের অগ্নি- 

শ্ুলি্গ নিবারক বক্স আবিদ্ভুত হইয়াছে, তাহাতে 

ভুল্সভ্ ০ 

এ স্কুলিক্স্তুলি একটি ঢোলকের মধ্য দিয়া বূর্ণীরমান 
হইয় চুর্ণাকুত ও লীতলীকত হইয়া চো “পে নির্গত 
হইয়া যায়। ₹* উষ্চির চেয়ে ঘড় ফালাখণ্ড এই যয্ 
হইতে 'নির্গত হয় মা। ইহাও ঘেশ কার্য্যোপযোগী 
হইয়াছে। ভারতের প্লেলওমের ইঞ্চিমগ্ডালতে ধুম 
এবং গ্রিস্ফুলিজ নিবারক মন্ত্র বসাইবার চেষ্টা করা 
কর্তৃপক্ষের কর্তব্য। 

বিলাতের ইন্ধন সভার এক বক্তৃতায় মিঃ আণল্ড, 
মার্শ বলিয়াছেন বে, ইংলগ্ডের ধূমজনিত জাতীয় ক্ষতির 

পরিমাণ বাধিক ৮১০০১০০,০০৭ পাউগু | 

বিলাতের পাথুরিয়া কয়ল! হইতে তৈল নিষ্ষাশিত 

করিয়। ঈঞ্িনে দগ্ধ করিবার বিশেষ চেষ্টা হইতেছে। 

ভাতে ব্য়সংঙ্গেপ হইবে। 

হল্যাগাদেশে বস্ত্ীবযনের কলের এত উন্নতি সাধিত 

হইয়াছে মে, কল গুলিতে প্রায় আপনা আপনিই কাজ 
হয়। তথায় মাত্র ১৯ জন কারিকর ২৪টি কল চালায়। 

ফলে মজুরী বাড়া সান্বেও এই জন্য 'ওলন্দাজ কলওয়ালা 

মাল বেচিয়। লাভ করে, কিন্তু ল্যান্কেশায়ার লোকসান 

(দয়। আম।দের (দশের কলের মালিকদের পুরাতন 

মান্ধাতার যুগের কলগুলির স্থানে এই প্রকার হৃতন 

ধরণের উন্নত প্রণালীর কলকল্তা বাবহার করিবার মত 

মনের জোর দরকার, নচেহ ছুনিয়ার প্রতিযোগিতায় 

টি'কিয়া থাকা কঠিন হইবে ! মুতন নুতন আবিষ্কারের 

সাহাব্য যিনি লইতে বিলম্ব করিবেন, তাহাকে ক্রমশঃ 

ব্যবসায়ের ক্ষেত্র হইতে দূরে সরিয়া পড়িতে হইবে । 

হেন্রি ফোঁ নিত্য হৃতন আবিষ্ধারগুলিকে গ্রহণ 'ও 

পুরাতন যন্ত্র পরিত্যাগ করেন বলিয়াই তাহার ব্যবসায়ে 
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আজ এত সাফল্য । দুনিয়ার যে কোনও দেশের মানুষ পুর্ব আফগানিস্থানের টঙ্গী: টি আনো কতক- 
তাহার বুদ্ধির প্রাথধ্যে যে কোনও উন্নত প্রথ৷ আবিষ্কার 'গুলি অভ্রের ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। * 
করিবে, অন্ত দেশের বুদ্ধিমান ব্যবসায়ী যদি তৎপর নেই ই 

প্রথা আপনার করিয়। লইতে ন! পারে, তবে প্রতি- 

যোগিতায় মে আর ক'দিন বাজারে টিকিবে? অতএব 

ভারতের কলের মালির্ক ও কর্মকর্তাগণ সাবধান! 

সদ! সঙ্ঞাগ প্রহরী ন। থাকিলে যেমন স্বাধীনত। অস্কৃ্ 

'বাখ। যায় না, ছুনিয়ার সর্ধত্র নজর রাখিতে ন। পারিলে 

তেমনি ব্যবসায়ক্ষেত্রেও বাজার বেহাত হইয়া পড়ে । 

০ ০ ও সপ শী পে 

উত্তর রোডেশিয়ায় আনুমানিক ৪৪১৯০০০১০০০ 

টন তামার খনিজ গুঁড়া (976) আছে । এ গুড়ার 
শতকরা ৪ ভাগ ধাতু আছে এবং শীত্রই এই স্থানের 

প্রস্তুত তার ইউরোপে ৩২ পাউওড ১০ শিলিং টন দরে 
বিক্রয় হইবে । 

ব্রিটিশ কোলম্বিয়! প্রদেশে ৭৫০০১০০১৯০১০০০ টন 

( আনুমানিক ) কয়ল। আছে। সমগ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্য 
হইতে বৎসরে মাত্র ৩০১৫০০০১০০০ টন কল! 

উত্তোলিত হয়। কাজেই একমাত্র ব্রিটিশ কোলমবিয়া 
ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে ২৫* বংসর কয়লা! যোগাইতে পারে । 

পরী এপ পা অত 

রুসদেশের কোনও লোক কোনরূপ বৈজ্ঞানিক 
আবিষ্কার বা কলকজ্জার উন্নতি করিয়া তাহার আবিষ্কার 
বিদেশীর নিকট বিক্রয় করিলে তাহার সমস্ত সম্পত্তি 
বাজেয়াপ্ত হয় এবং সে দশ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে 
দণ্ডিত হয়। পক্ষান্তরে, তাহাদের আবিষার গুলি সর- 
কারে গৃহীত হয় এবং তাহাদিগকে এক একখানি 
অভিজ্ঞানপত্র দেওয়! হয়--যাঁহার বলে তাহারা বাসস্থান 
প্রভৃতি কতকগুলি আবশ্তকীয় দ্রব্যাদি বিনায়ল্যে 
পাইয়! থাকে । ্ 
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জাতির ইতিহাস ধীরে ধীরেই গড়িয়া উঠে। নান। 

জাতির সংশ্রবে এবং ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতির সম্পর্ক- 

সুত্রে জাতির জীবন ক্রমে ক্রমে অগ্রগতি লাভ করে। 

বিশেষ কারণ ব্যতীত কোন জাতিই সহস। দ্রুত উন্নত 

হইয়। উঠে না। কোনও খুব শক্তিশালী লোকের 

আবির্ভাবে হয়ত এরূপ হইতে পারে। জাতি এইরূপ 

শক্তিশালী লোকের জন্য কখনও কখনও অপেক্ষা করে 

বটে; কিন্তু তথাপি তাহার জীবনধারার গতির 

অগ্রগমনে নিত্য তাহাকে নিজ দৈনন্দিন অথব! সাময়িক 

কাধ্যান্ুষ্ঠানের পথ দিয়াই চলিবার উপায় খুঁঙ্দিতে 

হয়। নহিলে জাতি অচল হইয়া পড়ে। ইহার মধ্যে 

সাধারণ শিক্ষাগার 'একটি প্রধান ক্ষেত্র । কিন্তু যে 

দেশে শিক্ষা অতি বিস্তৃত নহে অথবা অধিকাংশ 

লোককেই নানাবিধ শ্রমোপায়ের উপরই নির্ভর 

করিতে হয়, সেইরূপ জাতির গঠনে, জ্ঞানের পথটি 

প্রবহমান শ্রমেরই শাখাপ্রশাখা-বনহল নদীর তীরেও 

ধীরে ধীরে প্রস্তত করিয়া লইতে হয় । এ কাজটি খুব 

ধৈ্যসাপেক্ষ 'ও খুব কঠিন । কিন্তু কোন সমগ্র জাতিকে 

ঠচেতন করিতে হইলে ইহার অপেক্ষা স্্চিন্তিত পথ 

এখন পর্য্যন্ত আর জান। বায় নাই। 

শ্রমের ভিতর দিশ্নাই যেখানে উন্নয়ন খুঁজিতে 

হইবে, সেখানে প্রথম উপায় জ্ঞানের ধারাটিকে সহজ 

করিয়া লওয়া। তাহার কারণ, জ্ঞান ব্যতীত কোন 

বিষয়েই প্রকৃত সিদ্ধিলাত সম্ভবপর নছে। এজন্য, 

বর্তমানে এই দেশ যে অবস্থায় আছে, তাহাতে, উচ্চতর 

কম্মচারা শিক্ষাগ্ডলিকে বহুপরিমাণে সরল 'ও তরল 

করিয়া না দিলে, সমগ্র জাতির সাড়া পাইতে বন বিল 
হইবে। 

স্থখের বিষয় বিগত কলিকাতা শিল্প বিষ্যাপীঠের 
উপাধি বিতরণ সভাতে এই বিষয়ে পর্য্যাপ্ধ আলোচনা 
হইয়াছে । উক্ত বিষ্াপীঠের কাধ্যবিবরণী হইতে এবং 

বাৎসরিক কার্য পরিণাম হইতে একটি বিষয় সুন্দর 

জান! গিয়াছে যে, অতি সাধারণ অবস্থার ভিতর দিয়া 

এবং অতি সাধারণ শিক্ষার জ্ঞান লইয়! দেশের যুবকেরা 

কতদূর উত্তমভাবে কার্ধ্য সম্পাদন করিতে পারে, 

বিষয়টির প্রত্যক্ষ প্রমাণ অনেক বিশেষজ্ঞের নিকটেও 

বিশ্ময় উৎপাদনের বস্তু হইয়াছে । সাধনা যে সত্যই 

সাধনা) এবং এীন্ধপ সাধন! যে শুধু দুইটি প্রধান 
উপায়ে অর্থাৎ আড়্বর হীনতায় এবং মাতৃভাষার 
কল্যাণেই সম্পাদিত হইয়াছে, ইহাও সহজভাবে প্রমাণিত 

হইয়াছে । এইরূপ অপ্রত্যাশিত ও উত্কুষ্ট প্রমাণে 

বিশেষজ্ঞগণ একট৷ প্রকৃত পথের সন্ধান পাইয়া সত্য 

উল্ল।স প্রক।শ করিয়াছেন । 

তাহাদের অন্তরশ্রত এইরূপ উল্লাসের কারণ এই ' 

যে, যে পরিমাণ অর্থ এবং যে পরিমাণ শক্তি ব্যয় 

পূর্বেকার ক্ষেত্রে করা হুইত, তাহার অপেক্ষা উভয়েরই 

বনু অল্প ব্যয়ে আশার ও অত্যন্ত অতিরিক্ত সুফল পাওয়া 

গিয়াছে । অধিবস্তঃ$ কেবল যে বিশেষজ্ঞগণই এই 

সত্যটি অনুভব করিয়াছেন, তাহা নহে; ধাহারা নিজে- 

দ্িগকে নিতান্ত অক্ষম ভাবিয়া এবং আয়োজন 

ক্ষেত্রটিকেও একান্ত অপ্রচুর মনে করিয়াই নিরাশ এবং 
সন্দেহকে সম্বল লইয়া সাধনার পথে তথাপি আমিম্লা- 
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ছিল, তাহারাও জীবনক্ষেত্রে একটা নুতন আলোকের 

সন্ধান পাইয়া প্রবল স্বন্তি পাইয়াছেন বলিয়া মনে 
করি। 

স্ৃতরাং বিষয়টি এখন, সর্বসাধারণের এধং বিশিষ্ট 

বিশেষজ্ঞগণের বিশেষরূপে ভাবিবার 'বিষয় বলিয়া মনে 

চয় | 

দেশে বর্তমাঁনযূগে অগ্নসমন্ট খুবই প্রবল । এ সমন্তা 

মে শুধু দরিদ্রের নিকটই প্রবল, তাহা নছে। ধনীদের 

মিকটেও । বিশেষতঃ, বাঙ্গালার প্রশ্ন কঠিনতর। এ 
দেশের প্রধান সম্পত্তি ভূমি প্রড়তি একটা ধীধা নিয়মেক 

ভিতরে থাকায়, দেশের বাধসা-বাণিজোর বিস্তার এবং 

চেষ্টা অগ্থান্য দেশ অপেক্ষা অনেক কম। এ একই 

কারণে, তথাকথিত উচ্চ 'ও তথাকণিত নিয়াশ্রেণীর 

অথবা অভিজাত এবং শরর্মিকের মধো যেমন সামার্জিক 

কতমনই আগিক সম্পর্ষের শু সামনের সুপ্রচুর 

অন্তাব: অবশ্য 'কিছুকাল হইতে, বাংলার জাতীয় 

গ্গতি, উভয় [শ্রণীকে কঙতকটা নিকটতর করিয়া 

দিয়ান্গে । কিল্তঞ তাহাও দেশের প্রকত অকস্থাবোধে 

অকিঞ্চিৎকর । দেশের আঁগিক এবং সামাজিক 

অধস্থায় দ্রুত সংশোধন হইবে তখনই, ঘথন উভয় 

শ্রেণীর কার্যোর সীম! দুটি, দু শেম সীমানায় না 

থাকিয়া, একটি সাধারণ সীমানাঘ় ' আসিয়া মিলিত 

হইবে । আমরা ব্যবসা-বাণিজ্যাদি কার্যকরী বিদ্যার 

ক্ষেত্রে হী উভয় শ্রেণীর 'সংযোগ পথের কথাই 

বলিতেছচি | বাধল। দেশের অধিকাংশ ধনট প্রধানতঃ 

ভূম্যধিকারে এবং সাধারণতঃ কৃষক প্রভৃতি শ্রমিকের 

গৃহে ্ন্ত । সুম্যধিকারিগণ বদি নিদ্র নিজ তূম্যধিকারের 

প্র্জা্দিগকে কার্ধাকরী বিগ্ার জ্ঞান অল্প অল্প করিয়। 

দিবারও কোন রাষ্তবিক চেষ্টা করেন এবং এই পথাশ্রয়ে 

রুষকের যদি আমশঃ ভূম্যধিকারিগণকে কেবলমাত্র প্রভূ 

স্ঞ্গ [ ২য় বম, ১ম থও্ড 

ব! করগ্রাহীরূপে না জানিয়া, তাহাদিগকে বন্ধু স্বরূপেই 
জানিবার কোন উপায় পায়, তাহা হইলে, কঠিননতম 

সমস্যার বিষয়টি নিরাৃত হইবার গন্ধ! অচিরে বাহির 

হইতে "পাত্র । জগতের নব নব উন্নতির জ্ঞান হইতে 

শ্রমিকের একরূপ চিরবঞ্চিত । এ দেশের অভিজাত- 

বর্গ ও ধনিকের! সাধারণতঃ বন্ুপ্রকারে জড়ীভূত হইয়া 

দীবনধারাকে জটিল করিয়া তুলিক্কে হয়ত বাধ্য 

হইয়াছেন এবং তাহার ফলে তাহারা আধুনিক জীবন্ত 

জগৎ হইতে একপ্রকার অনেক দূরেই রহিয়াছেন। 

তাহাদের শক্তি ও ইচ্ছা বদি আজ এই পথে বিস্তৃত 

হয়, তবে, দেশের" নিক্বর্মতা এবং অর্থ নৈতিক বিপদ 

কাটিয়া যাওয়া__খুব দূরের রুথা হইয়া থাকিবে ন| | 
ইহাতে উভয় সম্প্রদায় নিজেদের আসন একট। বোগ্য 

স্থানে স্থাপন করিবার অধিকারী হইবেন। দেশের 
ভবিষ্যৎ ইতিহাস সে বিষয়টি উজ্জল অক্ষরে লিখিতে 

বাধ্য হইবে ৷ বিশেষ করিয়। অভিজাতবগের। 

মনে হয় যে, এঈবপ বিষয় এখন দেশের ধনিকদের 

বা স্ুমাধিকারিদের চিন্তনীয় বিষয় তইবার সময় 

ভঠয়।চছে । 

বাঙ্গ।ল। দেশে চাষীর খণপরিমাণ ১০০ কোটা 

টাকা। শ্য/র ড্যানিয়েল হামিল্টন বলেন খে, ইহ।র 

অর্থ বাঙ্গালায় প্রতি বিঘায় ১৫২ হারে উদ্বত্তির অর্ধ 

অংশ “মহাজন” গ্রহণ করে। “বাঙ্গালার চাষীকে 

সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া তাহাদের পরিশ্রম ও শন্তোত্পাদন 

ক্ষমতার নিয়মিত প্রয়োগে এই মহাজন সমশ্তার 

প্রতিকার প্রয়াস কর্তব্য, ন। বথাপূর্বব বিশঙ্খল, অদ্ধাহারী 
জীবনমূত অবস্থায় চাষীদের পরিত্যাগ করা কর্তব্য ?” 

যদ্দি চাধীর অবস্থা উন্নত-করাই কর্তব) বোধ ভয়, 

তাহা হইলে সমবায় 'প্রণালীর ব্যাপক প্রনারণে অর্থ 

সাহায্যের বাবস্থা করিতে হইবে। শ্যার ড্যানিয়েলের 
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প্রতিষ্ঠায় সম্মতি দিয়াছেন । একটি প্রতিষ্ঠান বোলপুরে 

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুব্রের' পরিচালনাধীন হইবে ও 

অপরটি স্থনরবনে গোসাব! নামক হামিণ্টন সাহেবের 
জমিদারীতে তাহার পরিচালনাধীন হুইবে। এইরূপ 

বাঙ্গালার রুত্্রতর ও আর্জুতর উভয় 'প্রকার ভ্রলবাঘুই 

পর্য্যবেক্ষণের অন্তর্গত থাকিবে। 

হামিপ্টন-সাছেব বলিতেছেন-_“বৃটিশ' ভারতে সমবায় 

প্রণালী প্রচারের জন্তু অনুমান ৫০০০* লোক 

প্রয়োজন হইবে । ইহারা কাধ্যক্গেত্রে অবতীর্ণ হইলে 

দ্বিগুণ সংখ্যক চিকিৎদক ও বিশগুপ শিক্ষকের কর্দা- 

ক্ষেত্র সুষ্ট হইবে । এই সকল চিকিৎসক ও. শিক্ষকের 

বৃদ্ধি কৃষকেরাই বহনে সমর্থ হইবে। ইহার জন্য 

কোনও, প্রকার কর বসাইতে হইবে না-_বা মাদক দ্রব্য 

বিক্রয়ের ব্যবস্থাও করিতে হইবে না। তখন কর্মৃই 

কণ্ম সন্ধান করিবে, এখনকার কত কশ্মীকে কর্মের 

পিছনে পিছনে ফিরিতে হইবে না। ভারতীয় 

যুবকবৃন্দের উদর থাদ্যপূর্ণ থাকিবে ও মন্ডকে দুশ্শন্তা 
স্থান পাইবে না । 

“এই প্রণালী অবলম্বনে ব্বট্লযাপ্ডের চাষী সম্ৃদ্ধি- 

শেম্পাকম্ত্টীন্ম 

প্রস্তাব অনুযায়ী কর্তৃপক্ষ দুইটি সমবায় প্রণালী শিক্ষাকেন্তর 

১৩০৯৫ 

সম্পন্ন হইয়াছেন, ভারতের চাষীও এই পথে সমৃদ্ধি- 
লাভ করিবেন ।” 

কর্তৃপক্ষের নিকট স্যার ড্যানিদ্বেল হ্বামিণ্টন ছুই 

লক্ষ টাকার নোট (অর্থাৎ যাহার প্ররুত মূল্য যৎ- 
সামান্য ) ধার চাহিয়াছেন। ইহার অবলম্বনে হুম্দর- 

বনে ৩০১০৭* বিঘা জমি উদ্ধার ও চাষোপযোগী 

করিবেন। এই জমিতে এককালে জনবসতি ছিল। 

এক্ষণে জঙ্গলে পরিপূর্ণ হইয়াছে । কিন্তু পুনরায় 
ইহাকে চাষোপবোগী করা৷ সম্ভবপর । কর্তৃপক্ষের থণ 

স্বর্ণে পরিশোধ করা যাইবে। জমি বাসোপযোগী 

হইলে উহাও কর্তৃপক্ষের অধিকারে আসিবে ও জমি 

২০০০ পরিবারের বাসোপযোগী হইবে এবং বৎসরে 

৪ লক্ষ টাকার ধান্য উৎপাদন করিবে। ডাক্তার, 

শিক্ষক প্রভৃতির বৃত্তি চাষীরাই বহন করিবে । ভদ্র" 

শ্রেণীর যুবকেরা নিঃসন্কোচে চাষবৃত্তি অবলম্বন করিতে 

পারিবেন ও গ্রামবাসী পুনরায় আত্মক্তৃত্ব ও আত্ম- 

প্রতিষ্ঠা লাভ করিবেন । গোসাবায় এক্ষণে পঞ্চায়েতের 

প্রৃতিষ্ঠ। হইয়াছে । গ্রামবাসীর বিবাদ-বিতণ্ডা ইছার 

সাভাবো নিষ্পত্বি হইয়। থাকে । 
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__বাংলার মহিলাদের মুখপত্র 

সম্পাদিকা_শ্রীযুক্ত! লীলাবতী নাগ, এম, এ। ৩নং 

বন্সীবাজার (টাক! ) এন, এম, প্রেস হইতে শ্রীযুক্ত 

সুধীরচন্ত্র নাগ কর্তৃক প্রকাশিত । বাধষিক মূল্য ৪1০, 

গ্রাতি সংখ্যা ।৮*। 

এই মাসিক পত্রিকার উদ্দেশ্ত মহৎ । প্রত্যেক 

গ্রথিতনায়ী লেখিকার কর্তব্য তাহার অমর লেখনী- 

নিঃস্থত নুধাধারায় জয়শ্রীকে পরিপুষ্ট ও শ্রীমণ্ডিত 
করা। কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ এই পত্রিকার বিশিষ্ট লেখক- 

প্রেণীতৃক্ত হইয়া নারীদের প্রচেষ্টার সহাগতৃতি 

দেখাইয়াছেন । 

তৃতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীযুক্ত প্রিয়ন্ছদা (দবীর 

“আজি আধাঢের গ্রথম দিবস” নামক কবিতাটি বিশেষ 

উল্লেখযোগ্য , কাবারসপিপান্থ মাত্রেই ইহার ভাব ও 

ভাষার (সৌন্দর্য সমস্ত অন্তরে উপলব্ধি করিতে 

পারিবেন । শ্রীযুক্তা আশালতা সেন “বিক্রমপুরে নারী- 

মান্দোলন" সম্বন্ধে মে বিবরণটি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, 

তাহা দেশের পক্ষে বিশেষ আশা প্রদ এবং বিভিন্ন গ্রদেশের 

পক্ষে বিশেষ শিক্ষাপ্রদ । এ বিবরণ পাঠে স্বতঃই মনে 

হয় যে, নারীগণের কর্শক্তিতে আজ দেশ জাগ্রত ও 

বলবান্ হইয়া উঠিয়াছে। “কাশীর মেয়েদের কথা”র 

লেখিকা শ্রীযুক্ত নিন্তারিণী দেবী, সরস্বতী, শিক্ষিতা 

মহিলাদের কর্তব্যের যে ইঙ্গিত করিয়াছেন, তাহা 

পালিত হইলে এ দেশের নারীসমাজের আত্যান্তরীক 
স্থপরিবর্তন অবপ্ঠান্তাবী | শ্রীযুক্ত আমোদিনী ঘোষ 

মহাশয়ার “ঝড়ের বাতাস হঠাৎ দিল দোলা” নামক 

গল্পটি মকল পাঠককেই মোহিত করিবে । শ্রীযুক্ত! 

হৃধাময়ী দেবীর “শ্তশ্রাষা” প্রবন্ধ সাধারণ্যে ও নারী- 

জাতির অমূল্য ভাগডারে একটি শ্ে্টদান। 
আলোচ্য পত্রিকার ত্রিবর্ণরঞ্িত কাঞ্জরীর চিত্রটি 

মনোরম হইয়াছে এবং শ্রীযুক্তা নিভাননী দেবীর কাঠের 

খোদাই চিত্রটিতেও বেশ একটুকু নৈপুণ্যের পরিচয় 
বৃহিয়াছে । পত্রিকাখানির ছাপা, কাগজ ও মলাট 

সুন্দর । এই মাসিক পত্রের বুল প্রচার বিশেষ 

বাঞ্চনায়। 



*৫ স্€ঠি ১ ৬ ১ ১৮ ১ ১ 
৯৫৯৫ কি 
হক পরিভাষা চট: কক্স কন 

সি” স্তন পক পরব ঠক টক ট নক্ক 

/$1001)৮010102৮- নু-বিজ্ঞান 

48670100107--খগোলবিজ্ঞান 

48016017800 806101)-_ন্থতঃজাত জিয়া 

1310198৮--জীব-বিজ্ঞান 

(1811)01) 010,109_অঙ্গারাম বাষু, অঙ্গার-ছি- 

অশ্নজান 

€:911-- কোষ 

[)/178101081- প্রকৃতি-গ্রবাহে 

[00010017716 38010---অর্থনৈতিক ভ-বিজ্ঞান 

[9178010 1%612776-_স্থিতিস্থাপ্য শ্রম 

10160001-_বিষুক্ত 'তাডিতন, ভতড়িৎকণা, 

বিছ্যুতিন 

ঢ/61।-_নভোধারা। 

[7711%1)1111--উত্তেজনা প্রবণতা 

চ51))6010 68)617+-ব)ক্ত শক্তি গতিশক্তি 

21869070108 - বাযুবিজ্ঞান ও 

119027)019]1-_গঠন-ভঞ্জন বা পরিণাম ক্রি 
11177618106 --€ থনিবিজ্ঞান ), খনিজ বিছা 

81800601980 - -পুরাজীব-বিজ্ঞান 

7৮৪6০109---শৈলবিজ্ঞান 

71751021%71)7--প্রান্কৃতিক ভূগোল 

1১০/৪17018] 8009187---অব্যক্ত শক্বি, শ্থিতিশস্তি' 

[7,010 যুক্তভাড়িতন, ধনতড়িৎকণা, কেন্দ্রিন 

[1০1০0118877--জীববস্ত 

1981)11010))-- শ্বীসক্রিয়। 

119119% 80৮101-_প্রতিক্রিয়। 

310%11118-_চিরতুষার সীম! 

96170001%1-- প্রাকৃতিক গঠনে 

৬11):৪101)--স্পন্দন 

/০০1%2৮-প্রাণিবিজ্ঞান 

ভ্রম সংশোধন 
পৃষ্ঠা সত পহক্তি 

২৭৬ খ ১৭ 

২৭৭ ্ ১৫ 

অশ্তুদ্ধ। শুদ্ধ 

“বৈজ্ঞানিকের' চৈতগ্ভের 

বিকাশ' বিনাশ 

শ্রীযুক্ত স্থনীলকুষ্ণ রাম্প চৌধুরী কর্তৃক ২১ নং বলরাম ঘোষ স্্রা- “পুরাণ প্রেল” হইতে মুক্রিত ও 
২৮এ, মহারাণী হেমস্তকুমারীর প্রাট-_-পপথ কার্যালয়” হইতে প্রকাশিত | 



পরিচালকমগ্ডলীর অধিবেশন 
স্কান__-৭৭নং আশুতোষ মুখাজ্জী রোড 

সময় সন্ধ্যা ৭ট। ৩০ মিনিট 

তারিখ-_-১৬ই আষাঢ়, ১৩৩৮ 

১৬ই আঁফাড় বুধবার স্বর্গীয় আশুতোব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ৭ণনং আশুভোষ মুখাক্দী রোভস্ব ভবনে 
বঙ্গীয় বিজ্ঞান, পরিষদের পরিচালকমগুলীর এক সভার অধিবেশন হয়। উক্ত সভায় নিম্বলিখিত লত্যগণ 

উপস্থিত ছিলেন । 

১। ডক্টর বীরেঞ্দ্রনাথ দে- সভাপতি ৫। শ্রীযুক্ত জিতেন্ত্রনাথ চৌধুরী 
২। » হেমেজ্্রকুমার সেন ৬। »  ব্রজেন্কুমার মুখোপাধ্যায 

৩। শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন মিত্র-মজুমদার ৭। » ন্থনীলকৃষ্ণ রাম চৌধুরী 
৪। ডর বতীন্ত্রণাথ বন 

এতদ্যাতীত নিয়লিখিত তত্রমহোদয়গণ বিশেষ আমন্ত্রণে উপস্থিত ছিলেন। 
১। শ্রীযুক্ত শ্ামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ২। শ্রীযুক্ত ফণীশ্রনাথ ব্র্ম 

এ সভাঙ নিম্লিখিত প্রস্তাব ছুইটা সর্ধববাদিসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। 

(১) শ্রীযুক্ত শ্তামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মাশয়কে পরিষদের অনুষ্ঠাতৃবর্গের সভ্যরূপে গ্রহণ করা হউক। 

্রস্তাবক-__ডক্টর হেমেন্দ্রকুমার সেন সমর্থক- শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন মিত্র-মজুমদার 

(২) নিষ্মলিখিত ভদ্রমহোদয়গণকে লহয়া বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের একটি অর্থ-ভাগার সমিতি গঠন 

কর হছউক। 

১। শ্রীযুক্ত শ্থামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়_সভাপি *। ডক্টর বীরেন্দ্রনাথ দে 
২। » ফণীন্দ্রনাথ ত্রহ্ধ ৫1 » হেমেন্দ্রকুমার (সন 

৩। রায় গিরীশচন্দ্র দাস বাহাদুর ৬। শ্রীযুক্ত হুনীলকুষ্ণ রায় চৌধুরী-_কর্মমসচিব 

উক্ত সভায় স্থির হয় যে,কলিকাত। বিজ্ঞান মন্দিরের সনন্দ বিভাগটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্ভালয়ের অন্তভূতি 

কৃরা! হক । তজ্জন্ যে সকল ব্যবস্থা অবলগ্ধন কর৷ প্রয়োজন, এখন হইতে তাহ। আরম্ত কর! হউক । 

নবগঠিত অর্থভাগ্ডার সমিতির প্রথম অধিবেশন আগামী ২৪শে আধঘাঢ়, ১৩৩৮ সাল সন্ধ্যা ৭:৩০ 

মিনিটের সময় স্থির কর! হয়। 

জজ্পঞ্জ এ দিনেক- সভা! ভঙ্গ হয় । 
জীবীরেন্্রনাথ দে--সভাপতি 



ল্বক্র্গীল্ল ন্বিভন্তান্ন চুপ হত 
প্রতিষ্ঠিত ও 

কানকীতা। বসলেন মান্দর 
(08,100629. ৭৪০$91)08 €91).98:6) 

কাধ্যালয় __ 

২৮এ, মহারাণী হেমন্তকুমা রী ই্রাট, 

শ্যামবাজার, কলিকাতা । 
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কলিকাতা বিজ্ঞান মন্দির 

ভউপজ্রকছ্মনিক্। 

বর্তমান জগন্তে বিজ্ঞানের অনুশীলন ভিন্ন কোন জান্তির পক্ষে কশ্মাজীবনে উন্নতি লাভ 

করা সহজ নহে | বিজ্ঞানবিষ্া জাতির মধ্যে বহুল প্রচার করিতে হইলে, মাতভাষাতে 

উহার চষ্চ। ভিন্ন উপায় নাই । মাতৃভাষার সহায়ত্তায় স্বাভাবিক সহজভাবে ও সুলভে যাহাতে 

দেশময় বিজ্ঞানের প্রসার হয়, তজ্জন্য বিশিষ্ট সভাগণের সমবায়ে বঙ্গীর বিজ্ঞান পরিষৎ স্থাপিত 

হইয়াছে | 

উক্ত পরিষদের উদ্যোগে দেশে ুষ্ট,রূপে এবং বনুল ব্যাপকভাবে বিজ্ঞান শিক্ষা প্রচারের 
জন্য কলিকাঁতাত্তে ও বাঙ্গালার প্রধান প্রধান নগরে ও মফঃন্বলে কাধ্যকরী বিজ্ঞান শিক্ষ। 

নিকেতন সমূহ স্তাপিত হইবে | বর্তমান কলিকাতা! বিজ্ঞান মন্দির এই সমুদয় বিজ্ঞান শিক্ষালয়ের 
কেন্দ্র গ্রতিষ্ঠানরূপে স্থাপিত হইল । 

উদ্জেশ্র্য 

পুথিবীর সভাতার ক্ষেত্রে ভারতীয় বিজ্ঞান অনি উচ্চ গৌরবের স্থান অধিকার করিয়াছে । 

আনি প্রাচীনকাল হইতে গণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান, রসায়ন, পদার্থবিজ্ঞান, স্থাপতা ও ভেষজ্ত 

প্রাৃত্তি বিবিধ বিজ্ঞানবিদ্যা ভারতে সুপ্রচলিত রহিয়াছে । বুগে যুগে ইতিহাসে নে সকল 

পরিবর্তন ঘটিয়াছে তাহাতে কোনও সময়ই ভারতবাসী আপন নিজ্জান হৃদয়কে বিস্বাত হয় নাই | 

বৈদিক হইতে বৌদ্ধ, বৌদ্ধ হইতে মোগল, মোগল হইতে বর্তমান বলটিশবুগ পর্মান্ত্র পরতোক 
যুগেই ভারন্তের বৈজ্ঞানিকগণ বিবিধপ্রকারে নিজেদের নিহা গ্রায়োজনীয় ক্ষেত্রে এবং 

বিশেষ ক্ষেত্রে বিস্ময়কর ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়াছেন | বজ্ঞবেদীতে, রসায়নাগারে, চিকিৎসাক্ষেত্রে, 

গবেষণা গৃহে, ধাতু ও রত্বু সংগ্রহে, ক্লষিতে, ঘানে, নগর নিশ্াণে, শিল্পে ও মন্দিরে এবং জীবন, 
বাত্রা! নির্ধাহে, অথবা নব নব আবিষ্ষারে ভারতের নান! শাখায় বিজ্ঞান-জ্ঞান চিরকাল অতি 

প্রশংসাযোগ্য প্রমাণ দিয়া আসিতেছে । 
ভিন্ন ভিন্ন ঝুগে বিভিন্ন বিজ্ঞান ধারার উৎ্পন্তিতে এব নৃহন নিজ্ঞানধারার সংমিশ্রণে 

ভারতের বিজ্ঞানবিদ্যা এইরূপে ক্রমে বিস্তৃত ও পরিপুষ্ট হইয়াছে | নিঙ্ষের মাহ! শ্রেষ্ঠ তাহ 

রক্ষ। করিয়া বা ভিন্ন সংস্পর্শের যাহ! সুন্দর র! কাঁধাকর স্তাহ! গ্রহণ করিয়া, ভারতের বৈজ্ঞা- 

নিকদের সজীব সাধনা চিরকালই অগ্রসর হইয়াছে । 



(২) 

তথাপি গভীর দুঃখের বিষয় যে নান কারণে দেশের ব বিজ্ঞানবিদ্ঠ। স্থানে স্থানে জড়তা 
প্রাপ্ত হইয়াছে এবং কোন কোন বিষয় একেবারে বিলুগ্তও হইয়া গিয়াছে । ইহার কা'রণ 
অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, কোনও মিলিত ভাবের চেষ্টা দেশের বিজ্ঞানের পোষকতার 
সুযোগ পায় নাই বলিয়া এইরূপ হইয়াছিল । জাতির মহাক্ষমতা কোনও স্থানে কেন্দ্রীভূত 

হইয়া উল্লেখযোগ্যভাবে দেশের মূলাবান স্ঠায়ী সুগ্রতিষ্ঠানে পরিণত হইন্ডে পারে নাই এবং 
দেশব্যাপী সর্বাশ্রেণীর বিশেষ5$ বিপুল জনসাধারণের প্রক্লুত ও বিস্তুতরূপে মহদুপকারে আসি- 

বার স্রযোগ পায় নাই ; এইজনাই এইরূপ ঘটিয়াছে | প্রতাক্ষ জ্ঞানের প্ররুত বিকাশে, সাংসা- 

রিক গুয়োজনায়তা পরণে, সাহস ও পাস্থের।অনুশীলনে, সভাতার প্রত্াক্ষ উপায় এবং জীবনের 

আনন্দ ও অন্নদ্রানের লক্ষ্মীরূপে যে বিজ্ঞানবিদ্' জাতির সকল অভাব দূর করিয়া জাতিকে 

স্বাবলম্বী ও সুপ্রাতিষ্ঠ করিতে পারে এবং দেশে ও বিদেশে জাতির সম্মান রদ্ধি করিতে পারে 
তাহার পর্যাণ্ড বিস্তৃতি না হওয়াতে দেশের সর্্বপ্রধান মহাক্ষতি হইয়াছে । বিশেষতঃ উহার 
অধিকাংশই সর্মকাল অনি অল্পসংখাক শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকের মস্তিক্ষে সুপ্ত রহিয়। এবং কোন কোন 

পলীবাসী বিশেষ গুণী বৈজ্ঞানিকের ন্গপ্পে পর্যাবসিত হইয়া বার্থ হইয়া গেলে ইহাতে যেমনি 

জাতির গৌরবের তেমনি জান্তির ঘঃখ মোচনের শ্রেষ্ঠ আ্াভাবিক অমুলা উপায় বিনষ্ট 
হইয়। যায় । 

জানীয় জীবনে জগতের গ্রাশ-সাজ্জন, চিরকাল অসীম গৌরবের কথা | কিন্ত জাতির 

কম্খুসংস্তান ও অন্নসংস্ান গুড়ত্তি উপায়ে জাতিকে সুসংগঠিত করা উক্ত গৌরবলাভের 

প্রথম এব কোনও কোনও বিষয়ে শ্রেষ্টতর পথ | বিজ্ঞান-জ্ঞান মানবের চর্চাসাপেক্ষ হইলেও 

একটা সহক্াত জ্ঞান । নাতিজ্ঞানাদি বিষয়ে অন্তরের ধনে ধনী হওয়া এবং বিজ্ঞান, কৃষি, শিল্পাদি 
পথে সা'সারিক সম্যক্ উন্নতিলাভ কর! মানুষের জীবনে এই দুইটাই চরম উপায় । জীবন পরিপূর্ণ 

করিতে এখমটার ন্যায় দ্বিতীয়টাকেও কিছুতেই উপেক্ষা করিতে পারা যাইবে না। জাগতিক 

ভিসাবে দেখিতে গেলে, অর্থাৎ সংসারে মনুষ্তের স্বচ্ছন্দভাবে টিকিয়া থাকিতে গেলে, নীতির 

ন্যায় বিজ্ঞানও অন্য প্রধানতম অবলম্বন | 

দেশে জ্বানাজ্জনের বহু পথ এখন অনেকট। সরল হইয়াছে | কিন্তু মানুষের কার্ধাকরী 

বিশেষ জ্ঞানের ক্ষুধা পূরণের উত্তম ব্যবস্থার আমাদের দেশে একান্ত অভাব রহিয়াছে । জগতের 

সকল জাতির সহিত সংস্পর্শ হওয়াতে জীবন যুদ্ধও জটিলতর হইয়াছে । কিরূপে প্রত্যেকে কার্য্য- 

করী বিদ্যার সাহাযো নিজেকে কর্মক্ষম করিয়। তুলিবে, প্রত্যেকেই নিজ নিজ গুণে কিসে জীবন- 

পথ সহজ ও নুন্দর করিয়া তুলিবে এবং জাতির অভাব কিসে পুরণ হইবে, বর্তমান যুগের কঠোর 



( শ ) 

জীবন সংগ্রামের সম্মুখে এই আকাজ্ষাই এখন সকলের প্রধান এবং প্রতোকের অস্তরে অন্তরে 

'একস্ত ব্যাকুল এই শ্রন্ম । 

বাংলার সহজ সহত্র নরনারীর প্রশ্ন আরও কঠিন। বাংলার অপটু স্বাস্থ্য, সাধারণতঃ 

কেবলমাত্র অনুন্তত কৃষির উপরে নির্ভর জীবন, পারিপার্থখিক নান! সামাজিক বাধা, অপ্রডুর 

সম্বল অভিভাবকের খর্ধ আশাভরসা, ঘরমুখো বাঙ্গালীর ভাবপ্রবণ হৃদয়, এই সকল মিলিয়া 

বাঙ্গালীকে কর্্দজীবনে এবং বিশেষ উন্নতির জীবনে একান্তরূপে পঙ্গু করিয়া রাখিয়াছে । 
মস্তিফ থাকিলেও বাঙ্গালার নরনারী কম্ধরজগতে এইজন্যই এত অধিক নিরুপায় । অথচ 

যে দেশে আচার্য গরফুল্লচন্দ্র, স্টার জগদীশ প্রভৃতি জগদিখ্যাত বৈজ্ঞানিকগণ ভারতের 'অনন্ত 

গৌরব প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, বিজ্ঞান শিক্ষার প্ররুত বিস্তার হইলে, এই দেশের অন্তর হইতে 
সক্ষম অনুরূপ কত ক্লুতীসম্ভানের উদ্ভব স্রনিশ্চিত ও সম্ভব হইন্তে পারে আকঙ্ত তাঁহাকে বলিতে 

পারে? বিশ্বকবি রবীক্রনাথ বলিয়ীছেন-- 

“মানুষ হইতে দাও তোমার সন্তানে... 

"রেখেছ বাঙ্গালী করে" মানুষ করনি” 

বাঙ্গালী বাঙ্গালী এবং বাঙ্গালী ভারত্তীয়। চিত্তসম্পদে ভাহার! কেহই ক্ষুদ্র নহে । 
তাহাদের জম্মুখে বিবিধ জ্ঞান ও কম্মের দ্বার খুলিয়া দিয়া কম্মপথে তাহাদিগকে মানুষ 

করিতে হইবে | 

বাঙ্গালী যাহাতে স্বভাব প্রদত্ত ক্ষম ভাঁর সহঙ্গ অনুশীলন দ্বার! কম্মাজীবনে ঘোগাতালাভ 
করিয়া জীবনের দুঃখ দারিদ্র্যের অন্ধকার ধূর করিতে পারে এবং ভারতের বিজ্ঞানবিদ্যা- 

সম্পক্ষিত গৌরব ও এশ্বর্যলাভের অধিকার যাহাতে জ্ঞানা ও অজ্ঞান এবং শিক্ষিত ও অশিক্ষিত 

সকলেরই করায়ত্ত হইতে পারে তাহার আয়োজন করিতে হইবে । এই গকারে গাতির 

জীবনে যাহাতে বন্ত সমস্তার সমাধান হয়, জগন্তে বাঙ্গালীর অন্ন ও এশ্বর্মা, কম্ম € সম্মান 

যাাত্তে প্রচুর, সুপ্রতিষ্ঠিত ও উন্নততর হইতে পারে, সর্বন্তোভাবে তাহার সহ্গায়ত। করাই 

এই বিজ্ঞান মন্দিরের উদ্দোশ্য । 

ছোট ও বড় প্রত্যেক বাঙ্গালীর প্রতিটি নিঃশ্বাসের মধো এই উদ্দ্খ পরিপুণ হইয়া 

রহিয়াছে । 



(৪) 

ল্িল্বলিঞ। 

বাহাতে বাঞ্গালীর গুহে নূতন কর্মজীবন জাগিয়। উঠে, কার্য্যকরী শিক্ষা এবং কাজের 
ডাক যাহাতে বাঙ্গালীর গৃহকে আশ্বস্ত করে এবং মুত্তিমান কর্্মকে আনিয়া সকলের গ্রহণযোগ্য 
করিয়া দেশবাসীর সম্মুখে উপস্থাপিত করা যাইতে পারে, এই বিছ্যামন্দির এই একার শিক্ষা 
প্রদানের সর্ধপ্রকার আয়োজনের ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন । 

বিজ্ঞান মন্দিরে নিল্গলিখিত বিষয়গুলি শিক্ষাদান কর। হইবে | 

১ | 

(ক) 

(খ) 

(ক) 

(খ) 
(গ) 

(ঘ) 

(৪) 

(চ) 
(ছ) 
(জ) 

বিজ্ঞানতত্ত 
প্রাথমিক বিভাগ ( সনন্দ ) 

উপাধি বিভাগ (বিজ্ঞানপ্রাজ্ঞ ) 

বিশেষ জ্বীন (বিজ্ঞানবিশারদ ) 
রসায়ন-শাস্ত 

পদার্থ-বিজ্ঞান 

অড়িৎ্বিজ্ঞান 

কুষি-বিজ্ঞান 
খনিতত্ব ও ভূতত্ব 

জীবত্ 
জোতিব্িজ্ঞান 

বিবিধ শিল্প 
বিজ্ঞান মন্দিরের সর্দমপ্রকার শিক্ষাদান কার্ধযা মাতৃভাষার সাহায্যে সম্পাদিত 

হইবে। 



রে 

স্পল্ব্রি্াতন্কশ্যঙ্ঞলী 
৫ সি ২২ 

ডক্টর হেমেক্দ্র কুমার সেন, এম-এ, ডি-এস-সি ( লগুন ) ডি-আই-সি কলিকাত৷ 

বিশ্ববিস্ঠালয়ের ব্যবহারিক বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক । ্ 
৯২নং আপার সাকুলার রোড--সভাপতি । 

ডক্টর বীরেন্দ্রনাথ দে. ডি-এস্সি, ইপ্সিনিয়ারি (গ্লাসগো ), এম-এনই, 

এম*আই-ই, কলিকাতা কর্পোরেশনের বিশেষ কর্মাচারী ও পুর্ত-সচিব ; 

৮৭বি, পার্ক স্্রীট | 

ডক্টুর একেন্দ্রনাথ ঘোষ, এম-ডি ; কলিকাত। মেডিকেল কলেজের অধাপক | 

৬৬নং কর্ণওয়ালিস স্্রীট, 
শ্রীযুক্ত দক্ষিণারগ্রন মিত্র-মজ্মদাঁর, বানীরঞ্জন | 

“সাহিত্যাশ্রম”, পি ৭৭ লেক রোড, বালীগঞ্জ । 

ডক্টর যতীন্দ্রনাথ বনু, ডি, ইঞ্জ (বাঁলিন), এ-এম-এমই, এ-এমনইনই, 
যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের যন্্র-শিল্প অধ্যাপক, ১৬সি, ফার্ণ রোড, কলিকাতা । 

শ্রীযুক্ত প্রশান্তচন্দ্র মহলানকীশ, এম-এ (কান্টাব), প্রেসিডেন্দী কলেজের 
পদার্থবিজ্ঞান অধ্যাপক ; শশিভুষণ ভিলা, বরাহনগর | 

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়, এম-এস্সি, 

ভারত গভর্ণমেন্টের শুন্ব, বিভাগের রসায়নবিৎ, সহকারী-সভাপনি । 
১৭1১, বেনিয়া পুকুর লেন, ইণ্টালী, কলিকাতা | 

শ্রীযুক্ত সুনীলরুষ্ণ রায় চৌধুরী, এম-মাই-এম-এ. কম্মসচিব 

কলিকাতা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ম্ুপারিন্টেণ্ডন্টে । 

২৮এ, রাণী হেমন্তকুমারী স্ট্রট, শ্ামবাজার, কলিকাতা । 



| 

(ক) 

(খ) 

€ে 

( ৬ ) 

অন্ধ/ম্লক্লাঞ্গীল্ল ক্িম্লমান্বজী 
প্রাবেশিক যোগ্যতা £_ 

(১) বাংলা ভাষায় নিদ্দিষ্ট জ্ঞান । 
(২) অঙ্কশান্ত্রে নিদিষ্ট জ্ঞান 

প্রত্যেক প্রবেশপ্রার্থী ছাত্রকে একটী প্রাবেশিক পরীক্ষা দিতে হইবে। 
উক্ত পরীক্ষায় বাহার! উত্তীর্ণ হইবেন কেবলমাত্র সেই সকল ছাত্রগণকে ভ্তি 
কর। হইবে । এই পরীক্ষার বিষয় নিঙ্গে প্রদত্ত হইল। 

ছাত্ররত্তি বা মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষা উত্তীর্ণ ছাত্রগণকে এই 
পরীক্ষা দিতে হইবে না । 

প্রাবেশিক পরীক্ষার বিষয় ঃ_ 
বাংল। সাহিতা £-- বাংল। সাহিতা পুস্তক হইতে লিখন, পঠন ও ব্যাখ্যা | 

অঙ্কশান্তর £__ পাটাগণিত দশমিক পরান্ত ; জামিত্তি ; প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ ; 
বীজগণিত : সাধারণ গুণক (5110112 (90001) | 

বয়স £__ অধ্যয়নার্থীর বয়স অন্যান ১৩ বৎসর হওয়া প্রয়োজন । কেবলমাত্র 
বিশেষ ক্ষেত্রে ১২ বংসর বয়স্কের ছাত্র গ্রহণ কর! হইবে । 

পাঠকাল ৫ 

প্রাথমিক পাঠ £_ দুই বৎসরে শেষ হইবে ( সনন্দ )। 

উচ্চাঙ্গের পাঠ £__ পরবর্তী ভুই বৎসরে শেষ হইবে (উপাধি )। 
অর্থাৎ সম্পুর্ণ পাঠ চার বৎসরে শেষ হইবে । 

বিশেষ দ্রষ্টবা £_ প্রাথমিক পাঠ সমাপন করিয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে কলিকাতা 
শিল্প বিস্তাপিঠের (08100৮8. 1510510651110011986 ) নিশ্ললিখিত বিভাগগুলিতে 

প্রবেশাধিকার লাভ করিতে পারিবেন । 

১ | 

২ | 

৩ | 

&ে | 

দ্রগুবা £ 

ওভারশিয়র বিভাগ 

সাব-ওভারসিয়র বিভাগ 

যন্ত্র ও তড়িৎ শিল্প বিভাগ 
পরীক্ষা ও সনন্দ £__ 
(১) যাহারা ছুই বতসরকাল পাঠ সমাপনান্তে শেষ পরীক্ষায় উততীর্ণ হইবে 

তাহাদিগকে একটা সনন্দ প্রদান করা হইবে । 

এই পরীঙ্গণয় উত্তীর্ণ হইবার পর ছাত্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যাণয়ের মাটি কুলেশন পরীক্ষা দিতে 
সন্ষম হইবে । যে ছাজের এইবপ উদ্দেশ্য আছে তাহাকে হংপাজী সাহিত্য অব্যয়ন করিতে 
হইবে । ইভার ব্যবস্থা পাখ। হইজাছে। 



(৭ ) 

(২ যাহারা চার বৎসরকাল পাঠ জমাপনান্তে শেষ পরীক্ষায় ণ হইতে 
পারিবেন তাহাদিগকে বিজ্ঞান প্রাজ্ঞ উপাধি দান করা হইবে (এই উপাধি 
1320176101: ০01 4/১0101100 50197০০এর তুল্য হইবে )। 

(৩) উপরোক্ত উপাধিধারী যে কোন ছাত্রকে বিশেষ বিশেষ বিষয়ে গবেষণার ও 

আরও উচ্চাঙ্গের পাঠের ও কার্যকরী জ্ঞানার্জনের সুযোগ দ্রেওয়। হইবে । উপযুক্ত 
রুতিত্ব দেখাইলে দেড় বৎসর অন্তে তাহাকে বিজ্ঞান-বিশীরদ উপাধি প্রদান 

কর। হইবে (এই উপাধি 19$:0" 01 4/501)11০0 5011)০৫এর তুলা হইবে )। 

(8) বাহার! প্রকৃত উচ্চাঙ্গের গবেষণা ফলে বৈজ্ঞানিক কোন তত্বের মীমাংসা! এবং 

প্রকৃত কার্যকরী কোন আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইবেন তাহাদিগকে 
বিজ্ঞানাচাধ্য উপাধি প্রদান করা হইবে (এই উপাধি ])০০601 ০0145101160 

5০1০1)০৪এর তুল্য হইবে )। 

৬. বেতনাদি £_ (১) প্রাবেশিক দেয় মোট ১৫২ 

(ক) আবেদন পত্রের সহিত ৫২ প্রেরণ করিতে হইবে । 

(খ) আবেদন গ্রা হইলে প্রবেশের সময় ১০২ দিতে হইবে । 

বিশেষ দ্রেব্য £_ (ক) আবেদন পত্রের সহিত প্রাবেশিক দেয় ৫২ ন! 
পাঠাইলে সে আবেদন গ্রাহ হইবে ন|| 

(খ) আবেদন পত্র গ্রান্হ ন| হইলে এঁ ৫২ টাক! প্রত্যর্পণ 

করা হইবে | 

(গ) অন্য কোন কারণে প্রথম প্রাবেশিক ৫২ প্রত্যর্পণ করা 

হইবে না। 

(২) প্রাথমিক পাঠকাল (২ বৎসর )-_মাসিক বেতন ৮২ 

(৩) তৎপরে ২ বৎসর পর্যন্ত (উপাধি )_মাসিক বেতন ১৯০২ 

ন্বিন্বিঞ্ব ল্িনমান্বলী 
| পাঠারভ্তঃ_ প্রতি বৎসর আঁৰণমাসে শিক্ষার্গী গ্রহণ কর] হইবে । আগামী 

বৎসরের ভন্তি হইবার তারিখ বিশেষ বিজ্ঞাপন পাঠে অবগত হইতে পারা 

যাইবে । 



(৮) 

৮। জমা £__ প্রত্যেক ছাত্রকে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগার সমূহে কার্য আরম্ করিবার 
পুর্বে ১০৯ গচ্ছিত রাখিতে হইবে । যদি বিষ্যামন্দির সংক্রান্ত দ্রব্য অথবা 
পরীক্ষাগারেরযন্ত্রাদি তাহার দ্বার কোন প্রকার নষ্ট হয় স্তাহা হইলে এ টাকা 
হইতে তাহার মূল্য উদ্ধার করা হইবে ও তাহাকে পুনরায় এ গচ্ছিত টাকা 
পূর্ণ করিয়া দিতে হইবে । বিগ্ভামন্দির পরিত্যাগকালে অবশিষ্ট অর্থ পাঠার্থীকে 
প্রত্যর্পণ করা হইবে । 

৯। ছাত্রাবাস :__ বিদ্যামন্দিরের সংশ্লিষ্ট একটী ছাত্রাবাস আছে। ছাত্রাবাসে 
থাঁকিবার ব্যয় মাসিক ৫, হইতে ৬২| আহারাদির আনুমানিক বায় ১৪২ । 
ছাত্রাবাসে থাকিতে হইলে ইহার নিয়মাবলী মানিয়। চলিতে হইবে । 

১০ | খেলা ও বায়ামাদি £- প্রতোক ছাত্রকে খেলাধুলা ও ব্যায়ামাদি করিতে 

হইবে। 
১১। অবকাশ কাল £-__ শ্রীম্মকাল-_১ মাস 

পুজার ছুটি-_-১ মাস। 

উপরোক্ত ভ্ভইটা ছুটি ব্যতীত সাধারণ ধর্ম-সংক্রান্ত দিবসে বিদ্যামন্দির বন্ধ 
থাকিবে । 

জ্ঞান্হ্পাস্লম্ন ন্বিগ্রিতম্মুহ্ু 

(১) আবেদন ও অভিযোগাদি £_যদি কোন ছাত্র বিদ্যামন্দির বা ছাত্রগণের 

সম্বন্ধে আবেদন ব! অভিযোগাদি করিতে ইচ্ছ! করেন তাহা হইলে তাহা স্বহস্ত 

লিখিত আবেদন পত্রে করিতে হইবে । এ আবেদনের অভিযোগ সম্বন্ধে 

অধাক্ষের বা অধাক্ষ কর্তৃক বিজ্ঞাপিত পরিচালক মগুলীর সিদ্ধান্ত চরম বলিয়া 

গ্রহণ করিতে হইবে | 

(২ ঘে সকল ছাত্র পাঠে অবহেলা করিবে নাহাদিগকে সে বিষয় সতর্ক করিয়া 
দেওয়া হইবে । তৎসত্বেও যদি কোন ছাত্র অনবরতই পাঠে অমনোযোগী হয় 

তাহা হইলে শাহাকে বিষ্যামন্দির পরিত্যাগ করিতে হইবে । কোন ছাত্র বিনা 

কারণে বা উপযুক্ত কারণ ব্যতীত অনুপস্থিত হইলে তাহাকে দগুনীয় হইতে 

হইবে । বিশেষ হীন রূপে অন্যায় রকম কাধ্য করিলে যে কোন ছাত্রকে বিদ্যালয় 

হইতে বহিষ্কৃত করিয়! দেওয়। হইবে। 



( ৯) 

(৩) ছাত্রাবাসে মে সকল ছাত্র থাকিবে তাহার! ছ্াাত্রাবাসনিবাসী কার্যাধ্যক্ষকে 

সকল বিষয়ে মান্য করিয়। চলিবে । 

স্পেস সপ পেন্স 

সা” ক্িেজস্প (৩াঞন্িক্ষ লিজ্ভাঞ্গ ) 

১ 

বিশ্বজগত | পুথিবী । আকাশমগুল। তারকাদির সঞ্চার বিচার | স্ুত্রাদি নির্ণয় ; 

বিশ্বজগতে পুথিবীর স্থান । জল ও স্থল| ভৌগলিক বিবরণ ও ইত্তিহাস। জীব আবির্ভাব 

ও ক্রমবিকাশ । সভ্যতার উন্মেষ । এ সভ্যতা ও বিজ্ঞান চষ্চা সহগাঁগী । ঘটনাদির সমাক্ 
অবলোকন, বিচার ও তথ্য নিরূপণ | পুরাণ কথা | এঁতিহাসিক তত্ব । 

স্ট 

বিজ্ঞানের প্রাথমিক সুত্রাদি ; দৈর্ঘা; ক্ষেত্রফল ও আয়হন: সত্তা ও ভার; 
সাধাকর্ষণ ; গুরুত্ব ; কাল পরিমাণ | 

জামিতিগত ও বীজগণিতগত সুত্রাদি | ভ্রিকোণমিতিগতসুত্রাদি। লগারিথিমের 
প্রয়োগ শিক্ষা | 

ও) 

বস্ত ও দ্রবা; দ্রবোর ভ্রিবিপরূপ ; দ্রবোর অবিনশ্বরত। ; বস্ত বিজ্ঞান ও রসায়ন । 

 . 

গতি; গতিমাত্র।; গভতিফল: দাঁত; যুগ; শক্তি: বল কার্ধাকারীতা ; 
সম্্ ও যন্ত্রবিজ্ঞান | 

নিমজ্জন , ভাসন : তরল বস্ত্র মধ্যে চাপের উৎপভি; চাপ ওভারের সম্পর্ ; 
সরল বস্ত ও বায়ব্য বস্তর সম্পর্ক; বোমজান ; খপোত। 

€. 

তাপ ও উত্ভীপ : তাপ উৎপত্তি ; পরিচালন ; বিকীরণ ; ভাপ প্রয়োগে বন্তর প্রসার; 



(১১) 

ভাপ গ্রয়োগে বপভেদ ; প্রচ্ছন্ন তাপ; তাপের কার্য ক্ষমতা; শক্তির অবিনশ্বরতা। ; 

বাযুমগুলের তাপ ; পর্নতশিখরের শৈত্য ; ঝড় রষ্টি প্রভৃতি নৈসগিক ঘটনা; এঞ্জিন। 
মিশ্রণ ও সংযোগ; সংযোগ-সুত্রাদির পর্যযালোচন! ; গ্যাসের আয়তন পরিবর্তন | 

অণু ও পরমাণু । যৌখ্বিক ও মৌলিক দ্রব্য । সঙ্কেত। অণুভার ; পরমাণু ভার; 
সংযোগভার | দ্রবণ। পরিসরণ। উপসরণ | তিির্যযকৃপাতন | 

রসায়নিক পরীক্ষায় নিযুক্ত মন্ত্রীদির বর্ণনা । রাসায়নিক দ্রব্োর প্রাস্তৃত প্রণালী ও 

উহাদের পর্শশদি পর্মালোচন1 | 

1], 0, 11,070], 137], 170, 171131,1771 7 তি) বি50, 5০95 বি50+ 

২,05৯ 170 17, 9, 90১ 590২717590৭ 1৯7১17৮1১0০ 171১037000৯, 

00, অঙ্গারঘটিত দ্রবা। 1, 51, টিন, 7,118, 08, 1, 917, £৯0, 172, £৪, 

আম, ক্দগার প লবণ প্রাসমন | 

সংশ্লেষণ ও বিশ্রেষণ। গণনাদি | 

৬ 

রসায়নিক প্রন্রিয়াদি_ সর্ববাপী :₹ জীবদেহের প্রক্রিয়া পর্যালোচনা! ; খাদ্য ও 

পানীয়; খাছ্য ক্রীণ হওয়ার প্রক্রিয়া; জীবকোষ ; উদ্বিদ ও প্রাণী; নিন্গশ্রেণীর জীব: 

ক্রমবিকাশ । 

৪ 

শন্দতজ ; উৎপত্তি: পরিবাহন | গতিবেগ ;: পতিরধ্বনি ; সঙ্গীততত্ব। সুর ও 

সঙ্গতি । অসঙ্গতি ও কম্পন ; সঙ্গীত যন্ত্র। কণ ও তাহার অনুভূতির সীমা । গ্রামোফোন | 

ঢ 

জীববিজ্ঞানের শুগহুত্র । চেতন ও অচেতন পদার্থ । কোষ। জীবদেহের কা | 
প্রাণী ও উদ্ছিদের গ্রভেদ | 

নিম্ন ও উচ্চ শ্রেণীর প্রাণী ও উদ্ধিদ্ৃ। 
ভারত্তীয় ( বাংলার ) প্রাণী ও উদ্ভিদ সঙ্ঘের বিশেষ সম্পর্কে প্রাণী ও উদ্ডিদের 
নিবসল্স | 

জীবের ক্রমবিকাশ | জাতির উৎপত্তি । 



( ১১) 

কৃষি বিজ্ঞানে জীববিজ্ঞানের প্রয়োগ | 

ন্) 

* আলোকতত্ব £_উৎপত্তি ; পরিবাহন ; পরিচালন ; স্বচ্ছতা ও অস্বচ্ছত। ; প্রতিফলন ; 

প্রতিসরণ; বিক্ষেপ; বিশ্লেষণ; আলোকচিত্র ; নানা রাসায়নিক প্রক্রিয়ার উপর 
আলোকের প্রভাব। জীবদেহের পুষ্টির সহিত আলোকের সম্পক। 

৬ ০ 

চম্বকতত্ব ; চুম্বক; শ্ুচিচম্বক; বিচানি ও বিনতি; চহ্বক ও অড়িৎপ্রবাহের 

সম্পর্ক; শক্তিরেখা ; চৌম্বক উদ্দীপন ; ভ-শ্বক; দিক নণিণয়। চৌম্বক ও 

অচৌম্বক দ্রবা | 

এ 

তড়িত্তত্ ; স্থিরতড়িৎ : উদ্দীপ্তি; পরিচালন; নির্নাণ; বজ; শুড়িতৎমান । 
তড়িৎ উৎপাদন যন্ত্র; বাযুমগ্ুলের ন্ডিৎ ; তড়িৎ আঘাত নিবারণের উপায় ; ড়িত্চাপ ; 
ভড়িৎপরিমাণ ; শতড়িতাধার। নডিতপ্রবাহ ; উৎপত্তি; মুলপ্রবাহ কোষ ; প্রবাহমান ; 

সঞ্চার ; সধ্ণর-ধম্ নিয়োগে বিভিন্ন বন্ত্রনিশ্খাণ কৌশল । নানাপ্রয়োজনের উপযোগী 

প্রবাহ ; প্রবাহ সঞ্চয় কোষ; প্রবাহবেগ ; প্রবাহ চাপ: প্রবাহ পরিচালক দ্রবা ও 

তাহা হইতে ধাতৃপ্রভৃতির বিচাতি; পরিমাণ; নিয়োগ ; শক্তিপরিমাণ : ভড়িৎতরঙ্ষ 

উৎপাদন ও উহার ধশ্মাদি। টেলিফোন, টেলিগ্রাফ ও বেভার। 

১২ 

হ্তানের একত্ব ; জ্ঞানের স্ুবাবহার ও অপবাবহার । কাষকরী শিয়োগ ;. আমাদের 

নিত্যপ্রয়োজনীয় বস্তর মধ্যে ঘে সকল বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হয় ভাহাদের ছল 

বর্ণনা; দেশে এ সকল প্রস্তুত করিবার উপায় আলোচন! ; কারখানার কগ। ও কুটীর 

শিল্পের কথা । চাষে উন্নত প্রণালী অবলম্বনের প্রয়োজনীয়ত! | সার প্রয়োগ বিচার। 

স্বত্তিকা পরীক্ষা , কৃত্রিম সার প্রস্তত | 

১৩ 

প্রাথমিক অঞ্কন ; বাংল। সাহিতা, সরল বাবসায় বিজ্ঞান । ই রাঙ্জী ভাষা শিক্ষা (ইচ্ছাঁধীম) 



( ১২ ) 

স্পা ভ্বিদ্জেস্পি 
(ভউউস্শান্ছ্ি ন্বিজ্ভা ) 

( ১) 

উচ্চ জামিতি ; জ্যামিত্তি ও ভ্রিকোথমিতি ; লগারিথিম্ ; কালকুলাস্ ; ভ্রিকোণ- 

মিতির মতে পরিমাণ ও াাহার প্রয়োগ | 

(২) 

উচ্চ যন্ত্রবিজ্ঞান ও বারি-বিজ্ঞান ; গঠনোপকরণ ও তাহাদের স্থায়িত্ব নিরূপণ ; 

গঠন পরিকল্পন। ও সম্পাদন ; জলের চাপ ও নাহার নিয়োগ ; ব্যোমনান ; বিমান পরি- 

কল্পনা ও পরিচালন] | 

(৩) 

ভাপ; তাপমাঁন ;.. কেলরিমাঁন ;: রূপ পরিবর্তন; পরিচালনা; বিকীরণ; 

স্তাঁপের কার্ষা ক্ষমতা; তাপ-গতি-বিজ্ঞান ; তাপ চালিত ইঞ্জিন | 

(৪) 

নিলগলিখিত্ত দ্রবাগুলির উত্পাদন ও -্তাহাদের ধরন চর্চা 
0): 17207; 01002: 11010, 17 23711177118 02: (11): ; 

এমিড্ শ্রেণীর দ্রবা সকল; ইউরিয়া; 11:50,7 1125:0,; গন্ধক অমন প্রীস্তত ; 
নাইটিক অয্র প্রস্তত ; বিল্ফোরক উৎপাদন ও প্রয়োগ ; ফন্ফরাস্ ঘটিত দ্রবা সকল; 

১11: ০1); 1327; 02: 21100100210 টি 067 80100 01: 

বা; 0০০: অঙ্গার টিন দ্রবা সকল; রেডিয়াম; রেডিয়াম ঘটিত দ্রবা সকল । 

যৌজনীয়তা ;: আরুত্তিক রসায়ন : আরুতিক রসায়নের মুল স্বুত্র; কণাদল ; 

বিশ্লেষণ ও সংশ্পেষণ : দ্রবাদির পরিচয় : ধাতু নিক্ষাষণ ও অপর ধাত় উত্পাদন | 

(৫) 

পৃথিবীর উৎপত্তি; তারকাদির সধ্ধার বিচার; মেরু; কুর্য ও গ্রহ উপগ্রহ ; 
কারফার গত্তি বিচার; ড্রাঘিমা ও লঘিম!; শ্রহণ : বর্ণ বিশ্লেষণ যন্ত্র হইতে 

শিক্ষা । 



( ১৩) 

ভতত্বের যুগ বিভাগ; ভারতীয় সুঁতত্ব ও খনি তত্ব; খনিজ দ্রবা আহরণ ও 

ব্যবহার ; যে সকল খনিজ দ্রবা এখন বাবহত হয় না তাহার প্রয়োগ সম্বঞ্ধে বিচার ; ম্যাপ 

প্রস্তুত ও ম্যাপ পাঠ; খনির মূলা নিরূপণ । খনিজ আকর হইতে ধাতু নিক্ষাশন। 

(৬) 

জীববিজ্ঞানের মূল সুত্র; চেতন ও অচেতন পদার্থ; কোষ ; জীবদেহের কার্ষা ; 
প্রীণী ও উদ্ভিদের প্রভেদ; নিন্গ ও উচ্চশ্রেণীর প্রাণী ও উদ্ভিদ; ভারতীয় (বাঙ্গালার) 

প্রাণী ও উদ্ভিদ সঙ্ঘের বিশেন সম্পর্কে প্রাণী ও উদ্ভিদের নিবসন ও জীবের ক্রমবিকাশ ; 

জাতির উৎপত্তি : ক্ুষি বিজ্ঞানে জীব বিজ্ঞানের প্রয়োগ । 

( ৭) 

শন্দতক্; তরঙ্গগতি ; গতিমাত্রা; তীক্ষতা ; সঙ্গীত; প্রাতিফলন ; সংমিশ্রণ ; 
কম্পন; দণ্ড, নার, ধাতুপাত্র ও গাসম্তন্তের কম্পন ; শব্দরদ্ধি ; কর্ণ ও তীহার সীম ; 
কগন্বর ; 

(৮) 

আলোক ; উৎপত্তি ; প্রতিফলন : পরিমাণ ; আলোকের গনিমাত্রা ; আপেক্ষিক 

বাদ; বাধা; শোষণ; বর্বোধ ; আলোক তরঙ্গের শল-পরিবর্তন ; দ্বি-পরিসরণ ; 

বিবিধ প্রকারের আলোক ; অঙ্গানা রশ্মি | 

(৯) 

চৃন্বক তত্ব; চুম্বক ক্ষেত্র ; চুম্বকের পরিমেয় ; চুম্বকের ফলিহ বল; শ্বকক্ষেত্রে 

কম্পন; চুম্বক ক্ষেত্রের বল; ভুচুম্বক; চুম্বক ঘটিত বাটিক] । 

(১০) 

স্থির নড়িৎ; পরিচালক ও অপরিচালক দ্রবা; উদ্দীপন।; কুলন্বের সুত্র; 

ড়িতক্ষেত্র ; অড়িৎ বাহীতা ; শক্তি; ভড়িৎমান ; অভড়িত্নন্্র ; বাযুম গুলের শ্ড়িৎ | 

€১১) 

ড়িৎ প্রবাহ; পরিমেয়; প্রবাহমান : প্রবাহক্ষনিত ক্ষেত; প্রতিরোধ 



ডি উঠা -) 

ভোল্ট, ওহম, এম্পিয়ার ; জুল সুত্র ;: ফ্যারাড়ে সুত্র; মোটর; তড়িৎকোঁষ ও 
প্রবাহ, অর্থাৎ গ্যাসের ভিতর প্রবাহ সঞ্লন ; তড়িৎ কম্পন; বেতার টেলিগ্রাম ও 

টেলিফোন | 

(১২) 

বিজ্ঞান শিক্ষার প্রকৃত নিয়োগ ; মানবের আবশ্যকীয় দ্রব্য উৎপাদন ; উষধ ও 

রসায়নিক দ্রব্যাদি উৎপাদন ; কাঁচ; পরিসাধনের দ্রব্যাদি; আমদানি দ্রব্যের তালিকা ; 

ইহাদের মধ্যে মে সকল আমাদের দেশে উৎপন্ন হয় ন। তাহার প্রস্তত আলোচনা ; যন্ত্র শিল্প; 

রঞ্জনশিল্প ; আমাদের দেশের বৈশিষ্ট্য বিচার; কুটার শিল্প প্রবর্তনের বাঞ্ছনীয়তা : কুটার 
শিল্প প্রতিষ্ঠার উপার ; কারখান। পরিকল্পনা : স্থাপন ও পরিচালন | 

॥ ১৩ ) 

ইংরাজী ব। জাম্মান ভাষা | 



১৬]|৪1)115 01 ১(110165 

(01091017195. 00889) 

17119 [07101৬৮0159 7 010 12101) 7; 00698101657 01১501৮21101) 01 110৮61)]৮ 1300165 170. 

[062 01 ]11176 7 [1110101700 010 [00110110117 [4৮৮৭ 6০0৮০171111 0116০০ 7 11014711011 010 11২ 

[91200 117 (176 01017150136 7 [0170, ৬৬001 10 15116 7 015111৯5110) 5 (56001 0101010101 0151810115, 

(1৬111520101): 01111) 01 7; ৯৬1701৮1770) ৬111) ১০1০1711110 0101111116 , উ৬২0110'5 17151 

১6101101507; ১০161161110 00196120101) 2৮101 111161611৩6, 111৬1518105 010 00101117165 01 1101510া5. 

1১11110217৮ 00010091711011) 3; 150110101) : ৯1655 উ9101710 7 11১৩ ৬৬011)100 (হ ৬11 

[)০11511৮ 7 111016. 

[৬0575011017)101)1 01 48101)10১, 81765) ৮০010101105 1 (76০0101611৬ 7 41501 0 011)11001015117 

111101001015071060] 1২2610517৯0 01 10547711110), 

- 

1110117110৮ 50৮০5 01 ১1010071300 7 177১ 105 , (20100151005, 111065110011191111, 

0১11৮106017 7 03110111000] 001011)11801011 71107617105 0010 00171000105 7 81017541110 সা 01610016৯ 

রা 

১1111191011 ০0177111081 14৮৬5 7 17৮0105100105 7 46011100105 28110 48010101701005 

জর 

ঠা 

17021: 19110175180 7 0011৬601011, 0০0170115116)1), 1,801150101) 5 17011151017 00171010156 

9১2৩7; 12101011750 7 115011201116)11750 01৬01071001 170411, 8 11)01016)115110106 5009), 

১৫1-৮7(7011 01 121001৮ ) 031117768010 01178101565. 

€). 

€০12071071 151510101105 0110 0011)1909011105 7 0০)10)1)110001017 1555 0515 [বি 77709: 

[1201 01717377177 017 70737177117 টি উহ 9 7 202,707 7157 902: 
১০317 172 5047 1৮: 12771057710 7 07 0092 70০01 0017101) €1011117011105, 1৭6 

4817 917 ইন ৮7065717007: %] 7 77 0 7 নিত 005 2135957 

১৭15; 2110-2111520101) 7 4171৮515 7 ৯৮11011051১ 7৮70 0০00101117801017৯, 

চি 

4, 

১০৪৭: 171:000106101) ; 17101070101) 7 ৬6109011৮ :1%0116011017 [71910 7 17 0107011 



( ১৬ ) 

০017) [410115 01 4811011)1116৮ 0 ঠ010011020010105 2: 212110101)0110. 

8. 

রঙ ৬ তি ৪ পা ্ 

11011: 19090000101) 1১017201017) 10511155101) 3 201715108010৬ &110 01970165 ; 

1২110011017; 13011061017 7 101510015101) 1; 1১1101015111)৮ 7 3160610১001: 111111011615 

11105 7 ১৯1৩৮5৮1061] ১1 0101701151)). 

ঠা 

1১711011165 01 17131091015 2 151৮1111570 017-115116 7 091] 7; (01106101501 [1৮111 

1300৮ 3 1)11101-67100 1)0150011 410111]01] 21001710101. 

15101170110 200 170151761001105 01 8101101001 270 12271151971915011001101 01 
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বিশেষ নৈশ বিভাগ 
মাতৃভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষার কোনও বাবস্থ| এদেশে নাই ; কিন্তু বিজ্ঞান শিক্ষা- 

পিপাস্থ লোক আছেন | এমন অনেকে আছেন, বাহাদের বিজ্ঞানের জ্ঞানলাভ ব্যবসায় 

প্রভৃতি ব্যপদেশে বিশেষ প্রয়োজনীয় | বিজ্ঞান শিক্ষার সুবিধা না পাওয়ায় অনেকে বাধ্য 
হইয়। চাকুরী জীবন রা অন্য কোন ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছেন। যাহাতে তাহার! 
সহজে নিজেদের বর্তমান কাজ বজায় রাখিয়াও বিজ্ঞানের জ্ঞানলাভ করিতে পারেন, 

সেই জন্য এই বিজ্ঞান মন্দির একটা বিশেষ নৈশ শ্রেণীর ব্যবস্থা করিয়াছে । ইহার নিয়মাবলী 
নিন্দে প্রদত্ত হইল £_ 

পাঠ সময় £ সন্ধ্যা ৬টা হইতে রাত্রি ৯টা পর্যন্ত । খতুভেদে এ সময়ের অল্প 
পরিবর্তন হইতে পারে | 

পাঠিকাল £__ইহার পাঠকাল ২॥ (আড়াই ) বৎসর কাল পর্য্যন্ত নির্দিষ্ট হইল । 
বেতনাদি £_(১) প্রাবেশিক মোট ১৫৯ টাকা 

(ক) আবেদনপত্রের সহিত দেয় ৫. টাকা 

(খ) ভত্তি হইবার সময় দেয় ১০৯ টাকা 

২। মাসিক বেতন ৬২ টাকা 

বৈভাতিক আলোক মাসিক ॥* আন 

পরীক্ষাারে কার্ধা করিবার সময় ১০৯ টাকা গচ্ছিত রাখিতে হইবে । 

প্রাবেশিক সময় ₹ শ্রাবণ মাসের শেষভাগে ' ও বখসরে মাত্র একবার 
অধ্যয়নার্থা গ্রহণ কর। হয় ! 

এই বিভাগে কেবলমাত্র প্রাথমিক পাঠ দান করা হইবে। উপাধি বিভাগে 
উচ্চাঙ্গের পাঠ গ্রহণে কেহ ইচ্ছুক হইলে__ তাহাকে বিদ্যামন্দিরে ভক্তি হইতে হইবে। 

পরীক্ষাগারের স্থান অনুযায়ী কেবলমাত্র নির্দিষ্ট সংখ্যক ছাত্র গ্রহণ করা হইবে। 





8555681558555585888 5৬154 
ছি শারীরিক ও মানসিক সর্বববিধ 

র্ ৃ দুর্বলতায় আশ্চর্য্য ফলদায়ক 

ক.ভ্বপপ্রাজ্ন * 

ডু 
ড় সুবিখ্যাত ও স্ুপরীক্ষিত টনিক 

রর বক্র ক্ষেস্িক্ষ্যাল ওঙ৬ 

রী হ্কাম্মণন্নিউচিল্ক্যাল ওল্সাক্ষ চলত ভিন& 

ক কলিকাতা । 
১ 87851551516878195,5787857875 58858187878 

খারা সবাাতারাত ৩০ 
ব্ঞ্প শু গাক্ষ ্ল্লুুয্স্ বে 

রর মহাত্বা! গান্ধীর বাণী 
আমাদের বিশাল ভারত, প্রকৃতি দেবীর সব্বাশীর্বাদমগ্ডিতা 

আধ্যভূমি । আমরাই আর্ধ্য সন্তান। আধ্যের1 কি মাতৃভূমিতে প্রস্তত 
পবিত্র সামগ্রী ছাড়িয়া অন্য কিছু ব্যবহার করিতে পারে ? 

হলীল্ক্লা £ 
পুঙ্পনিরধ্যাস ও প্রসাধন দ্রব্য প্রস্তুতকারক, 

রাতের :৮ 
বিজ্ঞাপিত কোন দ্রব্য ক্রয়কালীন “*্পঞ”এর নাম উল্লেখ করিয়া বাধিত করিবেন । 



সন 

ভ্বরকেশরী অশোক রসায়ন | আমলকী রসায়ন 
র্ধবৎ ম্যালেরিয়া জর, ্ীহা | (শিশি ১০ টাকা) | (প্রতি শিশি ১ টাকা) 

ও যকৃতের রোগ, রক্তহীনতা, | ্ ক্ীল্লক্ষল্যান্প ঘন্রক্ভ অগ্প। অজীর্ণ বর বা শোধ, অগ্রিমান্দ্য ইত্যাদি ( শিশি ১২ টাকা) ভাগে াানারা। লিতার, 
আরোগ্য করিতে অব্যর্থ । বাবতীয় স্বীরোগে অব্যর্থ, ধতু | বরুৎরোগ ও ম্বায়বিক দৌর্বল্য- 
( প্রতি শিশি ৯ টাকা ) সম্বন্ধীয় ও স্যতিক! রোগনাশক | নাশক । 

আফুর্ষেদোক্ত উপাদানে নির্দোষবপে গ্রাস্তুত। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ব্যবস্থাপত্র ও ক্যাটালগ প্রেগিত হয়। 

ল্কনিলন্ষাভ্ড ন্িভভীনম সমন্িল্ক 
(০81001108 ১০161706 6011969 ) 

কার্ধালয-_২৮এ, রাণী হেমস্তকুমারী স্্রীট, 
শ্ট্যা্সম্বাক্জাশ্ল5 ক্ুনিনক্ষাত্তা। £ 

বাংলা ভাষায় উচ্চাঙ্গের কার্য্যকরী বিজ্ঞানের জ্ঞানদান করা হইবে । 

বর্তমান বিশ্ববিগ্ভালয়ের 0. 9০ এবং 1. ১৫ র তুল্য ও তদপেক্ষ! কার্য্যকরী 

শিক্ষা ও সনন্দ প্রদান করা হইবে । 
বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের নৃতন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান দেশকে জীব ও চল 

করিয়া! দিবে । 

বিশেষ বিবরণের জন্ত কর্মাসচিবকে পত্র লিখুন | ' 

বিজ্ঞাপিত কোন ত্রব্য ক্রয়কালীন “ঞ্পাঞ”এর নাম উল্লেখ করিগা বাধিত করিবেন । 



স্ শ্প্পীশ্” পপ? | শীট লী শশী শা পাশ 

এ ম্বজ্র ৃ £স্ণান্_ -৯৩০৩০১৮ ৰ ৯ম হহস্থ্য। 

নববধ 

. [শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্চন মিত্র-মজমদার, বাণীরঞ্জন ] 

বঙ্গবাণীর 

উদয়শঙ্খ বাজে 

মুক্তিনদীর ধারে 

কিরণের এ পুষ্পভবন রাজে 

অন্ধকারের অস্তগিরির সারে। 



চ স্পগ্র [ ২য় বর্ষ, ১ম খণ্ড, 

অঞ্জলি আজ পূর্ণ করে৷! 
জীবন এল তরুণতর 

.. প্রভাত-ম্বর্ণরথে 

অভ্তবিহীন 

আনন্দবন 
যাত্রারি 

জয়পথে ! 

চূর্ণ ধুলায় আজ মিশে যায় _ কৌদ্র ছায়ার উদ্মিমায়ার 
চৈত্র মেঘের দল, সবুজ দেশের বাসী ! 

অস্কুরিয়৷ ধরণী চায় এই গগনে ঢালে। তোমার 

আনন্দ-চঞ্চল, অসীম জীবনরাশি ! 

হেবীর! শোনে।! বিষাণ-গানে তাপস ওগো! চাহিছে আজ 
যাত্রী চলে অভিখানে সাধন তোমার, কে মহারাজ 

স্বপ্নপারের কুলে, অম্বত রাজধানী, 
চির অধীর তুমিই শুধু 
কম্মভূমির খুলিবে তার 

ঝঞ্ধানিলের দোলে ! পুর্ব তোরণখানি ! 

নিখিল ভূমির মন্মী তুমি ; 
কি সে তোমার পণ? 

কর্মমগহন বহ্ছি টুমি' 
ব্রতের উদ্যাপন ? 

তপস্বি! তাই তোমার সাজে, 

(তোমার ধন্ম জগত মাঝে 

সবার ধন্ম হবে, 

দৈন্য-দহন 
মন্ত্রে তোমার, 

পরম রণোতসবে ! 
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রৌদ্র মেঘের পূর্ণবেগের 
সবুজ অধিবাসী ! 

টঙ্কারিযা তোল সবের 

হৃদয়-ধনুর হাঁসি! 

নগর প্রাসাদ পল্লী কুটার 

ভরুক তার এঁ ফুল-মুঠির 
সংগ্রামের বাণে 

জলে স্থলে 

অনিল নীলে 

সার্থক এ সন্ধানে ! 

মুক্ত করো! মুক্তিধর ! ও বন মরু আর সাগর পাহাড়, 

তপোতলোয়ার জাঁনা ও অজানা, 

স্পর্শে তারি ভিন্ন করো সকল নিয়ে বুকে, তোমার 

কর্মশালার দ্বার ! _.. বূণেরি আস্তানা ! 

এ অসিতে সন্ধ্যা প্রাতে সকল জাতির ঘামের জলে 

জাগাবে প্রীণ ম্বত্তিকাতে, ফুটবে তীর্২-কমল-দলে 

সঞ্চারিয়া শ্েহ, হৃদয় দেহে মনে 

স্জীবনীর 
শর্তি-অভয় 

নির্বঝরিণীর 
সাধন তোমার 

ঘুচায়ে সন্দেহ ! অক্ষয় ও যৌবনে ! 
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বধূরূপে 

সকল ক্ষতের দাগ 

মুছিয়ে, নাও প্রাণ স্বরূপে 
কন্ম যজ্ঞ ভাগ ! 

মাতৃরূপে অনুপম ও 

হও মা! হোমের হবি সম, 
দদ্ধি আপনারে, 

সকল ঞ্রুব 

দাও বিতরি' 

অমর এ সংসারে! 

(তামার নামে মত্যধামে 

মূর্ত হবে সবি, 
চেতন-গানের স্থরগ্রামে 

নইবে উপদ্রুব-ই ! 
অণু হতে নভোধারায় 

আধার গুহায়, সুর্য্যে তারায় 
স্বচ্ছন্দ গৌরবে 

রথচক্র 

চলবে, তোমার, 

নিঃশব্দে নীরবে ! 

মানব লোকের চির ছুখের 
চির শোকের তটে 

বাজাও তৃরধ্য, 

প্রতি বংশীবটে ! 
নরনারীর অশ্রুধারা 

উজানে আজ বহুক তারা, 
বক্ষশোণিত হয়ে, 

ফুটে উঠুক 

রত্বমালায় 

কর্মেরি সঞ্চয়ে! 

শ্যামল ! দেশের 
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ভাষা তোমার আশা তোমার 
তোমার নিবিড় গৃহ 

অলুষ্ঠনে নিক উপহার 
অনন্ত সমীহ! 

বন্দী রবে প্রেমজালে 

বন্থন্ধরা, চিত্তশালে ; 
তোমার অস্ত্রাগারে 

পুর্ণ রবে 
জ্ঞান ও কন্ম, 

আনন্দ সম্তভারে 

জীবনসূত্র হে রাজপুত্র! হেসন্্যাসি! বিশ্বগ্রাসী 

রইবে মালার তরে ! পাতা সে হবে! 

গাথবে তাতে সাত সমুদ্র কেউ রবেনা ক্ষুদ্র, আসি; 

কৌতৃহলের ভরে ! _মিলিবে আহবে ! 
টির রানূ অখিল প্রাণের শাস্তি খানি 

| গচ্ছিত মে রবে জানি 
গাথবে সে হার প্রতিপলে, তথ সিংহাসিনে, 

সিক্ত প্রতি ক্ষণে তোমার বিপুল 

অরূপেরি বন্দনারি কন্ম সভার 

আরতি চন্দনে ! পুণ্য তপোবনে ! 



সঞথ 

চলো চলো দ্রুত চলো 
এই জগতের পথ, 

ছুটুক তোমার স্থুনির্ল ও 

রণের মনোরথ ! 
বজ হাতে রশ্মি তুলি 

চালাও উজল অশ্বগুলি, 
পুথুখানি ঘিরে, 

শ্বেতকেতন 
উড়াও 

ভুবন-বেদন-সিন্ধুনীরে ! 

[ ২য় বর্ষ, ১ম খণ্ড, 

উদয়াচল গঙ্গারি জল 
কল্লোলিয়া গায়, 

পাষাণ ভেদি ঝরে উতল 

সহজ্র ধারায় ! 

মেই ধারারি প্রাতঃন্্ানে 

উঠুক ধ্বনি তোমার গানে 
এই বরষের বুকে, 

মরণ হরণ পুণ্য আলো! 

অভিষেকের দীপ জ্বালালে! 

মহোতস্থক এ স্থখে! 

হে মোর সাধক! প্রাণ আরাধক ! 
মানবোর মুক্তি পাবক ! 

তোমার নবীন 

কম্মবরণ 

কালের জ্যোতিলোকে ! 
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রঞ্জেন রশ্মির ইতিহাস 

[ শ্রীযুক্ত স্তশীলচন্দ্র রায় চৌধুরী ] 

বর্তমান যুগে এিক্স-রেজ' বা রঞ্জেন রশ্মির নাম 

কাহারও নিকট অবির্দত নয়। ইহার গুণের সহিত 

জগতেঘ সভ্যসমাজের আবালবৃদ্ধবনিত। প্রায় 

সকলেই স্ুপরিচিত। চিকিতসাশান্ত্রে ইহা এত 

প্রয়োজনীর হইয়। ঈড়াইয়াছে বে, যে কোন আধুনিক 

হাসপাতালের সাজসরপ্তাম রগ্জেন রশ্মির যন্ত্রপাতি 

ভিন্ন সম্পূর্ণ হয় না । যুদ্ধে মানবজীবন নষ্ট করিবার 
জন্য অস্ত্রশস্ত্র দরকার , আবার আহতের জীবন 

রক্ষার নিমিত রঞ্জেন রশ্রিও অত্যাবশ্যক । গত 

মহাযুদ্ধে ইহা কত আহত সৈনিকের যন্ত্রণা লাঘব 

করিয়াছে ও কত সৈনিকের প্রাণদান করিয়াছে 

ভাভার ইয়ন্তা নাই। অস্ত্রচিকিংসা বিভাগে উত্তা 

একরপ অপরিহাষ্য, ছাড়া সাধারণ রোগ 

নির্ণয় কাঁধ্যেও ইহা চিকিৎসকগণের বিশেষ সহায়ক । 

এই কল্যাণকর অনুশ্য রশ্মির প্রকৃতি 'ও স্বরূপ নির্ণয়ের 

ইতিহাস এবং যে মহাপগ্ডিত এরূপ অপূর্ব বস্তু জগত্তকে 

দান করিয়া সমস্ত মানবসমাজকে টিরকৃতজ্ঞতা- 

পাশে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন সেই উইল্হেল্ম্ 

রঞ্জেনের জীবনকহিনী সম্ন্ধে ছুই একটি কথ বলিব । 

১৮৪৬ সালের ২৩শে মাচ্চ তারিখে জান্মানীর 

লেন্যেপ্ সহরে উইল্হেল্ম্ রঞ্লেন (১নং চিত্র) 

জন্মগ্রহণ করেন । ণেশবু হইতেই লেখাপড়া শিক্ষার 

প্রতি তাহার প্রবল আকাজ্ষ! দেখ| যাইত । দেশের 

প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করিয়া তিনি হলাগ্ডের . ইউট্রের 
বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষালাভের জন্য গিয়াছিলেন। 

তাহা 

ইউট্রেকু রাইন্ নদীর তীরে অবস্থিত, এবং ইহার 
অপর পার হইতে রঞ্জেনের জন্মস্থান লেন্যেপ্ সহরের 

ব্যবধান সামান্য বিশ মাইল মাত্র। ইউট্রেক্টের 

শিক্ষা শেষ হওয়ার পর রঞ্জন সেই সময়কার শিক্ষা 

9 সভ্যতার কেন্দ্র সুইজর্লাগ্ডের জরিক্ সহরে 

গমন করিয়। ১৮৬৯ সালে জুরিক্ বিশ্ববিদ্যালয়ের 

১নং চিত্র । 

উইল্হেল্ম্ রঞ্জেন 
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ডি, এস্-সি উপাধি গ্রহণ করেন। ছাত্রজীবন হইতে 

তিনি পদার্থবিজ্ঞানের বিশেষতঃ তাড়িতবিজ্ঞানের 

প্রতি বিশেষ অগ্ুরক্ত ছিলেন, এবং এ বিষয়ে বহু 

গবেষণ! করিয়াছিলেন । 

শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া! জুরিক্ ত্যাগ করিবার পর 

কিছুদিন ভ্রু বুর্গ ' ষ্টাস্বুর্গ সহরে পদার্থ-বিজ্ঞনের 
সহকারী অধ্যাপকের কার্ধে) নিযুক্ত হইলেন। এই 
সময় ্রাস্বূর্গ সহর ফ্রান্সের অধিকার মুক্ত হইয়া 

পুনরায় জান্মানীর হস্তগত হওয়ার পর নানাবিষয়ে 

উন্নতি লাভ করিতেছিল। ১৮৭৬ সালে রঞ্চেন 

টাস্নুর্গ বিশ্ববিদ্াালয়ের পদার্থ-বিজ্ঞানের অধ্যাপকের 
পদে উন্নীত হইলেন ও এখানে তিন বংসর কার্য 

করিবার পর পদার্থ-বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যক্ষপদ 

লাভ করিয়। “গিছেনে' গমন কবিলেন এবং সেখানে 

মুজ্তাডিদ্থার 

ষ্শঞ্থ [ ২য় বর্ষ, ১ম খণ্ড 

এই সময়ে সকল দেশের বৈজ্ঞানিকগণ প্রায় বামুশূন 
কাচনলের ভিতর তাড়িতপ্রবাহ চালাইলে যে এক 

নুতন রশ্মির উত্তব হয়, তাহারই বিষয়ে নান! 
গবেষণায় ব্যস্ত ছিলেন। ব্যাপারটি এইরূপ, ২নং 

চিত্রে দেখুন একটি কাচের নলের ছু প্রান্তে 

কাচের ভিতর দিয়! ছুইটি তার সংযুক্ত আছে, এব, 

এ নলমধ্যে তারের সহিত একটি করিয়া ক্ষুদ্র 

ধাতুফলক সংলগ্ন আছে। এখন এ নলের ভিতরে 

তাড়িতপ্রবাহ সহজে চলিবে না, কারণ বায়ু তাড়িত- 

অপরিচালক; কিন্তু বাষুনিক্কাশন যন্ত্রদ্ধার নলকে 

ক্রমে বাযুশূন্য করিলে নলমধ্যস্থ বায়ুর চাপ কমিয়! 

আসিবে, এবং তখন নলের এক প্রান্ত হইতে অপর 

প্রান্ত পধ্যন্ত তাড়িতপ্রবাহ চলিতে আরম্ভ করিবে । 

ক্রমে নলমধ্যস্থ বায়ুর চাপ হাস হইবার সঙ্গে সঙ্গে 

বিমুকততড়িদ্বা 

২নং চিত্র । 

নানাবিষয়ে গবেষণার কাধ্য চালাইতে লাগিলেন । 

অবশেষে ১৮৮৫ সালে তিনি পুনরায় ত্যুজীনুর্গ 

সহরে চলিয়! গেলেন । এখানে দশ বং্সরকাল অধ্যাপন। 

ও নানাধিষয়ে গবেষণা! করিতে করিতে পঞ্চানন বংসর 

বয়সে তিনি জগদ্িখ্যাত রঞ্চেন রশ্মি আবিষ্কার করিলেন। 

কক কিরপে এই অদ্ভুত রশ্মি আবিষ্কৃত হইল তাহার 
সম্যক আলোচনা করিতে হইলে সেই সময়কার 

বৈজ্ঞানিক জগতের সংবাদ জানিবার বিশেষ আবশ্যক । 

তাঙার চেহারাও পরিবপ্তিত হইতে আরম্ভ করে। 

প্রথমে নলের অভ্যন্তর রক্তবর্ণ উজ্জ্বল প্রভায় ভরিয়া 

যায়। অবশ্য এই রং অবরুদ্ধ ঝষ্পের উপর নির্ভর 

করে। বায়ুর পরিবর্তে উদ্জান্ বা অঙ্গারক ইত্যাদি 

ভিন্ন ভিন্ন বাপ্প হইতে বিভিন্ন রঙ্গের আলোক 

বাহির হয়। তাহার পর বাধুর চাপ আরও হাস 

করিলে ক্রমে রঙ্গীন আলো! অনৃষ্ত হইয়া যায়, 
এবং 'ব্যাটারী'র বিযুক্তাত্মক প্রান্তের সহিত সম 
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নলমধ্যস্থ ক্ষুদ্র ধাতুফলক (যাহাকে আমরা বিযুক্ত- 

তাড়িতদ্বার বলিব) হইতে বেগুনী রডের আলোক- 

রশ্মি নির্গত হয়| বিপরীত প্রান্তে ধাবিত ভয়। এই 

আলেণক নলগাত্রে পড়িলে পেস্ান হইতে একক্প 

সবুজ 'প্রভা নিঃশ্যত হয়। 

খুষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে উইলিনম 
মর্গান্ হইতে আরম্ত করিয়া উনবি“শ শতাবীতে 

ডেভি, ফ্যারাচ্ে, ভিট্রফ৫ 

প্রভৃতি * বেজ্ঞানিকগণ এই অদ্তুত আলোকরশ্বির 

প্রকৃতি নির্ণয় বিষয়ে নানা পবীক্ষ। করিয়াছেন | 

বিযুক্ত-তাডিতদ্বার হইতে নিগত বলিয়। গোল্ডষ্টইন্ 

ইহার নাম দ্রিলেন বিয়োগরশ্মি। ১৮৭৯ সালে 

ইংরাঁজ বৈজ্ঞানিক সার উইলিয়ম্ ক্রুক্স্ ইহার বিময 
অনেক আবশ্যকীয় তথ্য আবিষ্কার করিলেন । 

তাহার নামানযায়ী এই রশ্মি উৎপাদনে ব্যবহগত 

কাচগোলকের নাম হইল ক্রক্স্গোলক। উইলিয়ম্ 
ক্রকূস দেখিলেন বে, এই রশ্মি কাচের উপর পডিলে 
উহা হইতে এক প্রকার আলোক নিগত হয়, এবং 

ক্রুক্সগোলক মধ্যে এ রশ্মিপথে রক্ষিত ধা ধাতু 

ফলকের পশ্চাতে এ ফলকের সূষ্পষ্ট “ছ' ছার! পা 

প্রানের, গ[ল্ডগাহন্ 

( ওনং চিত্র | ইহাতে বুঝা মায় ঘে, এই রশ্মি সরল 

পথে ধাবিত হয়। তিনি আরও দেখিলেন বে, চুম্বকদ্বার। 

এই রশ্মিপুপ্কে সরলপথ হইতে বিচাত করিতে পার। 

যায়। ইচাই অতি আনশ্যকীর গখাবেক্ষণ | 

হইতে তিনি সিদ্ধান্ত করিংলন বে, বিয়েগরশ্ি 

বিষুক্ততাড়িত ভারবাহী শ্যক্জডকণ। 

আমরা সকল জড়দ্রবঝাকে সচরাচর কঠিন, তরল ও 

বায়ব্য এই তিন অবস্থার দেখিয়া থাকি, কিন্ত 

এই জড়কণাগ্ডলিতে ইহাদের কোন অবস্থার লক্ষণ 

দেখা যায় ন|| সেভন্য ভ্রুকস্ ইগাদের এক নূতন 
অর্থাৎ চতুর্থ অবস্থার কল্পন। করিলেন । ্ 

০ 
তভা 

সনষ্টিমাব্র। 

ষ্পঞ্থ ঠ 

৩শং 15ব্র। 

নুক্স্গোলক । 

ক্রুক্মের অ।নিক্গর লর। টজ্ঞানিক মহলে লিশেন 

সাড। পডিয়। গেল। সকল দেশের বৈজ্ঞীনিকগণ 

ইহ| লঈর! নান! পরীক্ষার বাস্ত রহিলেন । বিয়ে।গ- 

রশ্বি বিষয়ে গ্রুক্সের পধ্যবেক্গণগ্ুলি সগ্ধদ্ধে যদিও 

কাভার৪ মতদ্বৈধ ছিল না; কিন্তু তাহার সিদ্ধান্ত 

কেহই ন্বীকার করিতে রাজী হইলেন না। ই! 

লঈঘ। শর্কবিতর্ক চলিতে লাগিল। বিয়োগরশ্শি 

থে জউকণার সমষ্টি চা ডিটরর্ঘন্বীকার করিলেন ন।, 

এব” অনেক জাম্মীন বৈজ্ঞ।শিকই তাহার মতে মত 

দিলন। 

বেহালার তারের উপর ছড় টানিলে এ তার 

কম্পিত হইয়া এ কম্পনদার। বাযুরাশিতে তবঙ্গ 

হপন্ন এই বাধৃতরর্গ গামাদের কর্ণেন্দিয়ে 

আঘাত করিলে আমরা শন্দ বস্তুর শুনিতে পাই। 

বযু কম্পনদ্বারা বেমন শাব্ধের উৎপন্ভি, ঈথর 

নামক এক প্রকার দ্রব্যের কম্পনদ্বারা9 সেরূপ দৃশ্য 
৪ অদৃশ্য সকল প্রকার আলে।কই উৎপন্ন হয়, ইহাই 

বৈজ্ঞ।/নিকগণের মত। উাহারা বলেন নে, ঈগর 

একটি সম্পূর্ণ ভারহীন 9 স্তিিস্থাপক দ্রব্য যাহা 

ব্মাগুর সর্দার এমন কি সকল দ্রব্যের অখুপরমাণুর 

অন্থরাল পর্যন্ত অনায়াসে ঘাতায়াত করিতে পারে। 

কোন দ্রব্য উত্তপ্ বা প্রজলিত হইলে তাহার অগু- 

পরম|খুগ্তলি কম্পিত হইয়! সর্পত্র বিরাজমান ঈথর- 

হয়। 
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সমুপ্রে কম্পনের কৃষ্টি করে। এই কম্পনদ্বারা 
উৎপন্ন ঈথরতরঙ্গ ক্রমশঃ চতুর্দিকে অগ্রসর হইয়া 
আমাদের দর্শনেক্দ্িয়ের উপর পতিত হইলে আমর! 

দেখিতে পাই। অবশ্য ক্ষুদ্র বুহৎ সকল ঈথর- 
তরঙ্গই আমাদের দৃষ্টিজ্ঞান উৎপন্ন করিতে পারে না। 

বেসব তরঙ্গের দৈর্ঘ্য এক ইঞ্চির ৭২০০০ ভাজার 

অংশের এক অংশ অর্থা২ং ৭২০০০ সংখ্যক বেরূপ 

তরঙ্গ পাশাপাশি রাখিলে মাত্র এক ইঞ্চি পরিমিত 

স্থান অধিকার করে সেই তরঙ্গদ্বারা আমাদের চক্ষু 

বেগুনী রঙের আলোক উপলব্ধি করে ; এবং তরঙ্গ- 

দৈথ্য ৮7 ইঞ্চি হইলে তাহাদ্বারা লাল আলোক 

দেখি। শীল, সবুজ, পীত ইত্যাদি অন্য রঙের 

তরঙ্গদৈর্ঘ্য এই ছুই সংখ্যার মধ্যবর্তী। অবশ্য ঈথর- 

তরঙ্গের দের্ঘ্য »,:,, ইঞ্চি অপেক্ষা বুহৎ ও 

নই ইঞ্চি অপেক্ষা ক্ষুত্রও হইতে পারে; কিন্তু 
আমাদের দর্শনেক্দ্িয়ের অসম্পূর্ণতা হেতু এ সকল 
ঈগরতরঙ্গ তাহাকে উত্তেজিত করিতে পারে না। 

সেজন্য উহাদিগকে আমরা দেখিতে পাই না কিন্ত 

তাই বলিয়৷ তাহাদের অস্তিত্ব অস্বীকার করা চলে 

না। সত্যই অদৃশ্য ঈথরতরঙ্গের তুলনায় দৃশ্য তরঙ্গ 
সংখ্যা নগণামান্র। চ্ষুদ্বারা তাহাদের অস্তিত্ব না 
ধরিতে পারিলেও অন্য উপায়ে জানিতে পার! যায়। 

বেমন ভরঙ্গদৈর্ঘ্য ১.১, ইঞ্চি অপেক্ষা বৃহৎ 

হইলে তাহাদের অন্তিত্ব তাঁপ উৎপাদন এবং অন্য 
উপায়দ্বারা জান| যায়, এবং +,, ইঞ্চি 

অপেক্ষা ক্ষুদ্র হইলে তাহাদের অন্তিত্ব ফটোগ্রাফের 

কাচের উপর রাসায়নিক ক্রিয়াারা ও অন্যান্য 

উপায়েও জানিতে পারা যায়। 

যাহা হৌক হিট্রফ গোল্কষ্টাইন্ প্রভৃতি জার্মান 
বৈজ্ঞানিকগণ বলিলেন যে, বিয়োগরশ্থমি সাধারণ 

আলোকের ন্যায় ঈথরতরঙ্গ উডভ়ৃত। তাহারা 
ক্রুকসের মতে মত দিলেন না। পরে জান্মান 

| ২য় বর্ষ, ১ম খণ্ড 

অধাাপক হার্ত্জ ও তাহার ছাত্র লেনার্ডের পরীক্ষা 

দ্বারা তাহাদের মতই সমধিত হইল। ১৮৯৪ সালে 

লেনার্ড দেেখাইলেন যে, বিয়োগরশ্মি খুব পাতলা 

স্বর্ণ বা য্যালুমিনিয়ম.ফলক ভেদ করিয়া যাইতে পারে । 

তাহারা বলিলেন, ইহা যদি জড়কণ! সমষ্টি হইবে 

তবে ধাতৃফলক কি প্রকারে ভেদ করিবে? বরং 

ঈথরতরজের পক্ষে ধাতুফলক ভেদ করা সহজ। 

স্থতরাং লেনার্ডের পরীক্ষা বিয়োগরশ্মি ঈথরতরঙগ 
উদ্ভুত এই মতবাদিগণের ধারণ! আরও বদ্ধমূল করিল। 

কিন্তু সালে ফরাসী বৈজ্ঞানিক জীন 

পেরীণ ক্রুকসের মত সমর্থন করিলেন। তিনি 

তাড়িতশক্তিদ্বারা বিযোগরশ্মিপথ বক্রীকৃত করিয়া 

প্রমাণ করিলেন যে ইহ বিষুক্ত-তাড়িতযুক্ত জড়কণার 
সমষ্টি। যদিও অনেকেই পেরীণের পরীক্ষায় বিশ্বাস 

স্থাপন করিলেন, তথাপি ঈথরতরঙ্গবাদী একদলের 

সন্দেহ ঘুচিল ন।, সুতরাং তর্কবিতর্কও থামিল না। 

বৈজ্ঞ/নিক জগতে সকলেই যখন এই অদ্ভুত 
রশ্মির প্রকৃত তথ্য নির্ণয়ে সচেষ্ট সেই সময়ে জার্মানীর 

ভ্যুর্জবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ-বিজ্ঞানের অধ্যাপক 

উইল্হেল্ম্ রঞ্জেন্ও একই বিষয় লইয়াই ব্যস্ত ছিলেন। 
১৮৯৫ সালে একদিন ক্রুক্সগোলক ( ৪নং চিন্ধ ) 

+1|-থ 

১৮৯৫ 

রঞ্চেনের ব্যবহৃত কাচগোলক ( ৪নং চিত্র )। 
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লইয়া পরীক্ষাকালে তিনি হঠাৎ লক্ষ্য করিলেন যে, 
গোলকপার্থে রক্ষিত “বেরিয়ম্ প্লাটিনোসাইনাইড* 
নামক একটি রাসায়নিক পদার্থ বিলেপিত একথগ্ড 

মোটা কাগজ দীপ্তিমান হইয়া উঠিল; কিন্তু কোথা 

হইতে আলোক আসিয়। উহাকে উজ্জ্বল করিল তাহ! 

কিছুতেই স্থির করিতে পারিলেন না । পরীক্ষা- 

গৃহের দরজ! জানালার প্রত্যেক ছিদ্রটি বন্ধা করিয়া 

এবং রশ্মিগ্পোলককে কৃষ্ণবর্ণ কাগজে আচ্ছাদিত 

করিয়াও কোন ফল হইল ন1। শেষে দেখিলেন যে 

রশ্মিগোলক ও কাগজখণ্ডের ভিত্র কিছু রাখিলেই 

কাগজের উপর তাহার ছ।য়। পড়িতেছে। এইবূপে 

তিনিস্থির করিলেন, গোলক নিঃস্থত রশ্মিঈ ইহার 

কারণ। এইবার এ রশ্মিগোলক আরও স্কুল কাগজে 

আচ্ছাদিত করিয়। এবং গোলক ও কাগজখণ্ডের 

ভিতর মোটা বই রাখিয়া! দেখিলেন যে কোনই 

পার্থক্য নাই, কাগজখণ্ড পূর্বের ন্যায় দীপ্রিমান 

আছে। ইহা অতি আশ্চধ্য মনে হইল! রঞ্জেন 

নিজের চক্ষকে বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। এইরূপ 

অদ্ভুত রশ্মি কিরূপে আসিল কাল কাগজ বা মোট। 

পুস্তক প্রভৃতি অন্চ্ছ দ্রব্য বাহার পথ রোধ করিতে 

সমর্থ হয় না! আরও কৌতুহলী হইয়া তিনি চামড়া, 
কাষ্ঠ ও নানাবিধ ধাতব দ্রব্য রশ্মিপথে রাখিয়া 
দেখিলেন যে কিছুই সম্পূর্ণরূপে ইহার পথ রোধ করিতে 
সমর্থ হয় না। অবশেষে এ রশ্মিপথে ( ৫নং চিত্র) 

তাহার হাত রাখিয়া দেখিলেন বেরিয়ম্ 

প্লাটিনোদাইনাইড” বিলেপিত কাগজখণ্ডের উপর 
উহার ছায়াচিন্র পড়িয়াছে। চিত্রে দেখিলেন যে এ 

আনশ্য রশি হস্তের অস্থি ভেদ করিতে পারে নাই 
বলিয়। উহার ছায়া মাংসল অংশের ছায়া অপেক্ষা 

গাচতর। মাংসল অংশের ভিতর দিয়া রশ্মি ভেদ 

ষ্শঞ্থ ৯৯ 

করিয়া যাওয়ায় এ অংশের ছায়া হাল্কা হইয়াছে । 

এইরূপ আশ্চধ্য বাপার প্রত্যক্ষ করিয়া তিনি অতিশয় 

চম২ংকৃত হইলেন এবং তাহার এই অপূর্ব আবিষ্কার 

যে জগতের মহছুপকারে লাগিবে তাহা স্পষ্ট উপলব্ধি 

করিলেন। 

শা শি শিিস্পীশশী পা শিপীপ্পীশীটিি শি তা শশা তে ৯ 

৫ তি শতশত ্ 
রর 

৫ন* চিন্। 

লর্ড কেলভিনের হস্তের আলোকচিত্র 

রঞ্জেন এই মতন রশ্মির নান। বিশ্ময়কর ধর্ম 

দেখিলেন বটে, কিন্তু শত চেষ্ট। করিরা9 ইহার গ্রকৃত 

কারণ নিরূপণ করিতে পারিলেন ন।। অবশেষে 

হতাশ হইয়া ইহার নামকরণ করিলেন “এক্স-রেজ” 

বা অজ্ঞাত রশ্মি । 

( ক্রমশঃ ) 

২১৮০ 
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বিদেশী বস্ত্র, বিদেশী কলকক্জা, বিদেশী লবণ, চিনি, 

গাড়ী, খেলনা ও বহু নিত্যপ্রয়োজনীয় বিদেশী দ্রব্যে 
ভারতবর্ষ ছাইয়! গিয়াছে । তাহাতে কি পরিমাণ অর্থ 

দেশ হইতে চিরতরে চলিয়! যাইতেছে তাহার সীমা 

নাই। তথাপিও আমর! সরকারী দপ্তরখানা হইতে 

ইহার পরিমাণের একট। হিসাব কোন রকমে দাড় 
করাইতে পারি। কিন্তু বিদেশী ভাষার লোণা- 

জল আমাদের দেশের, সমাজের ও ব্যক্তির জীবনের 
রন্ধে, রন্ধে, প্রবেশ করিয়। ইহাকে যে পরিমাণে 

অস্তঃসারশূন্ত করিয়া! ফেলিতেছে -তাহার হিসাব আজ 
আমাদিগঞ্চে করিতে হইবে । “এ, বি, সি” ফাষ্ট বুক 

রীডার হইতে আরম্ত করিয়। বিভিন্ন স্তরের সাহিত্যের, 

বিজ্ঞানের ও ব্যবহারিক বিজ্ঞানের বে মূল্যবান 
পুস্তক সকল ইংরাজী গ্রন্থকার কতৃক লিখিত এবং 

বিলাতের পুন্তকবিক্রেতাগণ কর্তৃক প্রকাশিত হইয়া 

ভারতবর্ষের সুদূর পল্লীগ্রামের পর্ণকুটার হইতে আর্ত 
করিয়া প্রত্যেক মহকুমা, নগর ও সহরের প্রাসাদ 

পর্যন্ত প্রচলিত হইতেছে তাহার জন্য বৎসরে যে 

কয়েক কোটী টাকা বিদেশে চিরতরে নির্বাসিত হই- 

তেছে তাহার হিসাব না হয় কোন রকমে কাগজে কলমে 

"বাহির করা গেল! কিন্তু তাহার জন্য দেশের জনগণের যে 

রক্তল্পোত জলন্বোতে পরিণত হইয়া আমাদের জীবনকে 

হীনবীধ্য করিয়া! দিতেছে তাহার হিসাব কে দিতে 

পারে ”” চাকুরীর জন্য যে ইংরাজীভাষা বা ফরাসী- 
ভাষা শিখিল সে নাহয় আত্মবলি দিলই।. কিন্তু 

বে সকল সব্গুণসম্প্ন ও সছুদ্দেশ্য . প্রণোদিত 

যুবকগণ জড় বিজ্ঞান 'ও পূর্ত-শিল্পাদি কাধ্য শিক্ষার 

জন্য মাতৃভাষায় পুস্তকের অভাবে আর একটি মৃতন 

ভাষ। শিক্ষা করিতে বাধ্য হইয়৷ জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়টা 

কাটাইয়া দিয়াও অভীষ্ট ফললাভে সক্ষম হইল না 

তাহার জন্য দায়ী কে? দায়ী আমরা যাহারা 

ইংরাজের নিকট হইতে কেবলমাত্র তাহাদের দোষগুলি 

গ্রহণ করিয়া তাহাদের গুণগুলিকে পরিত্যাগ 
করিয়াছি। 

আমর! বদি দেশের কোন এক ব্যক্তির এখনকার 

জীবনবাত্রার ও শিক্ষার প্রণালী অনুধাবন করি, তাহা 

হইলে আমরা স্পষ্টই বুঝিতে পারিব যে বিদেশী ভাষার 
ক্ষয়বিষ কি ভাবে আমাদের জাতীয় জীবনকে গন্গু 

করিয়। দিতেছে । অবশ্য আমাদের জাতীয় জীবনের 

অদ্ভুত শক্তি ইহাকে কতকট। হজম করিয়া লইয়া 
কার্যে লাগাইলেও অধিকাংশস্থলে পরিপাক ক্রিয়া 

স্চারুদ্ধপে সম্পন্ন না হইয়া! ইহার বিষক্রিয়ায় সমাজ- 
জীবন জর্জরিত হইয়া! পড়িয়াছে। প্রথমে ৫ বংসর বয়সে 

শিক্ষা আরস্ত হইল। ৭৮ বংসর বয়সে বাংলা 
ভাষায় “কথামালা” বা চতুর্থ শিক্ষা শেষ হইতে না 
হইতেই আমানদের দেশের ছেলেদের পণ্ডিত (?) 

(পণ্ডিতই বলিতে হইবে, কারণ এত অল্প বয়সে 
ছুইটী ভাঁষা শিক্ষা আর কোথাও হয় না) করিবার জন্য 

চকচকে এ, বি, সি, ডির পুস্তক ঘরে আসিল। 

প্রথম অবস্থায় ছেলের মুখে, ছেলের মাতাপিতার মুখে 
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হাসির রেখ! দিল। ছেলে মাচুষ হইতেছে; কারণ 

ছেলে ইংরাজী শিক্ষা করিতেছে । ধাহাদের টাকা 

আছে ও মুসাবিদার ভোর আছে তাহারা ভাবিলেন 

ছেলে“মুন্সেফ” ব| “সাব ডেপুটী” হইবে । পরে জজও 

হইতে পারে। আর ধাহারা আফিসের কেরাণী 

তাহারা ভাবিলেন ছেলে বড়বাবু হইবে। কিন্ত 

কেহকি একবার চিন্ত। করিয়া দেখিলেন যে, কি 

বিষপাত্র তাহার! স্বহস্তে তাহাদের সন্তানের মুখে 

তুলিয়া দিলেন। ছেলে বড় “বৈজ্ঞানিক' হইবে, 
ধনী 'ব্যবসাদার' হইবে, উচ্চাঙ্গের “দেশসেবক' ব| 

ইঞ্জিনিয়ার হইবে এ আকাজ্ষা তাহাদের নাই। 

নিজেদের ছেলেদের তাহাদের ক্ষুদ্র অভিলাষ বা 

চিন্তার ডোরে বধিতে তাভাদের কিছুমাত্র কুাবোধ 

হয় না। যে সময়ে ইংরাজের ছেলেরা নিজেদের 

মাতৃভাষ|য় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া মনের আনন্দে 
ও ভবিষণতের স্বপ্নে বিভোর হইয়' জীবনের দিনগুলি 

কাটায়, তখন আমাদের দেশের ছেলের। নিজেদের ম৷ 

বোনদের অবোধ্য ভাষা চর্চা করিতে করিতে গলদ্- 

ঘণ্ম হইয়৷ তিলে তিলে নিজ নিজ জীবনীপক্তি বিনর্জজন 

দিতে থাকে । ইংরাজের ছেলের। বখন ১৩১৪ বংসর 

বয়সে কোন একটি বিশেষ জ্ঞান অঙ্জনে মনোযে'গী 

এমন কি, তাহাদের অনেকে এ- বয়সে উপার্জনক্ষম 

হয় সেই সময় আমাদের দেশের ছেলেরা হয় উচ্চ- 

ইংরাজী বিদ্যালয়ে দ্বিতীম অথবা তৃতীয় শ্রেণীতে 

ইংরাজীভাষার ইংরাঁজীতে, অথব| সংস্কতভাষার 

ইংরাজীতে কিম্বা অস্কশান্ত্রের ইংরাজীতে অক্ৃতকাধ্য 

হইয়। আত্মীয়স্বজন ও সমাজের নিকট লাঞ্ছনা ও 

অসম্মান প্রাপ্ত হইয়া নিজেকে ধিক্কার দিয়া দিন 

কাটাইতে থাকে । কাধ্যক্ষেত্রে কিন্ত দেখা যায় 

যেনে সময়ে তাহাদের মধ্যে যাহারা যে পরিমাণ 

মচ্য্যত্ব ও জীবনীশক্তি বজায় রাখিয়া বহির্গত হইল 
মে সেই পরিমাণেই জীবনকে সফল করিয়া তুলিল। 

শা ৮২১৫০ 

তারপর ১৮ হইতে ২২ বংসর বয়সে যখন ইংরাজ তাহার 

জীবনের পূর্ণ বৃদ্ধির গৌরবে যৌবনের পরিপূর্ণ আনন্দে 

মাতিয়া তাহাদের প্রাণের স্পন্দনে ও কর্মশক্তিতে সারা 

দুনিয়া কম্পিত করিয়! তৃূলিল, তখন আমাদের দেশের 

ভাল ছেলের! 'টবে' রক্ষিত অর্দ-শুফ পত্রাদি শোতিত 

বৃক্ষের ন্যায় অগঠিত দেহকান্তি লইয়া বি, এ, পাশ 

করিবার উদ্দেশে প্রাণান্ত প্রয়াস করিতেছে। 

তারপর ইংরাজের যুবক ও প্রৌটগণের প্রাণের উপর 

স্বাধীন বৃষ্টিপাতে জীবনের অদম্যলীলা, প্রকৃত মন্ুষ্যের 

যায় সগর্বব জীবনধাত্রা ও পরিণত বয়সে সৃত্যু। 
আর এদেশের ছেলেদের তখন চাকুরীর দরখাস্ত 

হাতে ছুটাছুটি, জীবনের 'কয়ট। দিবস কোনরকমে 
কাটাইয়া ৪০ বংসর বরন হইতে মৃত্যুচিন্তা আরস্ত 

হয়। উপরে খে চিত্র প্রদশিত হইল তাহা সকল ক্ষেত্রে 

প্রযোজ্য না হইলেও সাধারণ ক্ষেত্রে ইহাই ঘটিয়! থাকে । 

এইবপ একটি জীবনযাত্রার আশায় পণ্ডিত আমরা 

৮ বৎসর বয়স হইতে দছুইটী ভাষা সমানভাবে শিক্ষা 

করিয়াও অন্নহীন। কিন্তু মূর্থ বিদেশীরা, কেবলমাত্র 

নিজেদের ভাষায় শিক্ষিত (অধিকাংশস্থলে অশিক্ষিত ) 
আমাদের মুখের অন্ন লইয়! গিয়! নিজেরা সমৃদ্ধ হয়। 

ইহাঁও বিষক্রিয়ার একটি লক্ষণ। অপরপক্ষে 

এই বিদেশী ভাষা শিক্ষা করায় আমাদের মধ্যে 

জনসাধারণের ও "এই ইংরাজী শিক্ষিতগণের মধ্যে 

একটি ণে বিরাট ব্যবধান সৃষ্টি হইতেছে তাহার ও 

একটি ধ্বংসকারী পরিণাম আছে। রামরৃষ 

পরমহংসদেব নিজ জীবনের ৫২ বংসরব্যাপী সাধনার 

দ্বার! 'দখাইয়। গিয়াছেন যে জ্ঞান প্রকৃতপক্ষে পুস্তক 

হইতে লাভ কর' যায় না। ভগবানের যে বিরাট 

জ্ঞানভাগ্ডার রহিয়াছে কোনরূপ পুত্তক পাঠ ন৷ 

করিয়াও প্রত্যেক মানবই প্রকৃত সরল, সজীব ও 
মন্য্যোচিত জীবনযাপন দ্বারা সেই জ্ঞানের অধিকারী 
হইতে পারে৷ পুস্তকে কেবলমাত্র সেই অনীম জান- 
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ভাণ্ডারের কণিক। সকল লিপিবদ্ধ থাকে । তাহাতে 

নিজেদের উপলব্ধ জ্ঞানের সহিত পূর্বেকার কোন 

ব্যক্তির উপলব্ধিকে মিলাইয়া দেখা যাইতে পারে । 

অথবা অপরের উপলব্ধ ও পরীক্ষিত জ্ঞানকে-_নিজে 

পুনরায় আয়ত করিয়া কার্যকরী করা যাইতে পারে। 

শেষোক্ত বিষয়ের জন্যই বিশেষ ভাবে ভাষ। শিক্ষার 
প্রয়োজন হয়। আর যত সহজেই সে শিক্ষালাভ করা 

যায় 'তাহারই ব্যবস্থা বাঞ্চনীয় । সেই জন্যই না এক 

ভারতবর্ষ ছাড়া অপর সকল দেশেই মাতৃভ।ষাতেই সকল 
রকম শিক্ষার ব্যবস্থা আছে বা! সেইরূপ চেষ্টা হইতেছে । 

এতদিন আমরা এই বিদেশী ভাষার মোহ 

হইতে মুক্ত হইবার জন্য প্রক্কত কোন চেষ্টা করি নাই। 
বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারের ও অল্প কয়েকটা দেশের 

স্পঞ্র | ২য় বর্ষ, ১ম খণ্ত 

সমৃদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি এই মাতৃভাষার মধুর রস হইতে 
নিজদিগকে কখনও বঞ্চিত করেন নাই । শক্তিমান 

সরল শিশু যেমন প্রাণান্ত হইবার ভয়ে অথবা! কোন 

প্রকার লোভের বশবর্তী হইয়াও তাহার মাতৃস্তন, 
পরিত্যাগ করে না, ইহারাও সেইব্প মাতৃভাষান্র 
শীতল ক্রোড় হইতে নিজেরা! কখনও বিচ্যুত হয়েন 
নাই বা! প্রাণদায়ী মাতৃক্ষীরধার হইতে নিজদিগকে 

কখনও বঞ্চিত করেন নাই। সেইজন্য তাহারা সে 

পথ পরিত্যাগ করেন নাই ও যে পথে আমাদের 

প্রকৃত কল্যাণ, তাহা! অতি দৃঢ়তার সহিত দেখাইয়া 
আসিতেছেন, তাহার জন্য দেশ ত্াহাদিগের নিকট 

চিরকৃতজ্ঞ থাকিবে । আর দেশের বালকগণকেও এই 

বিষবৃক্ষের ফল গ্রহণে,বিরত হইতে হইবে । 

অজৈব রসায়ন 
[শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় ] 

ডহু্ন চিহ্যুক্ত হইলে দেখা যাইবে যে, দহনের পর অবশিষ্ট 
একটি জলপাত্রে ছোট একটি মুচি ভাসাইয়া তাহার গ্যাসের আয়তন, পূর্বের আয়তনের $ অংশ 

উপর একখণ্ড ফক্ষরস্ রাখা হইল। একটি তার 
উত্তপ্ত করিয়া! ফস্করসটাকে স্পর্শ করাইলেই উহা! 
জলিয়া উঠে। তৎক্ষণাৎ মুচিটা জলের উপরই 
একটি সিলিগার দিয়া আবৃত করা হইল। ফক্ষরস্ 
জলিতে থাকে ও গাঢ় শ্থেতবর্ণ ধূম নির্গত হইয়া 

সিলিগারের গাত্রে প্রলিপ্ত হয়। নিবিয় গেলে 

সিলিগারের ভিতর জল অল্পে অল্পে উঠিতে থাকে, 
অর্থাৎ সিলিগারটার ভিতর আবদ্ধ বাযু হইতে কিয়দংশ 

অপন্থত হইয়াছে বুঝা যায়। লিলিগারটার আয্পতন 

(২৫নং চিত্র )। 

সিলিগারটার মুখ বন্ধ করিয়া উত্তোলন করা হইল। 
আবদ্ধ গ্যাসটার ভিতর একটি দীপশিখা! প্রবেশ করিলে 

সেটা নিবিয়া যায়। গ্যাসটাও জলে না। সুতরাং 

বায়ু হইতে দহনসহার়ী কোনও গ্যাস অপন্যত 

হইয়াছে । এই অপস্যত গ্যাস আমাদের পরিচিত 

অশ্নজান। সিলিগারের গ্যাসটা নাইট্রোজেন । বাম 
প্রধানতঃ নাইট্রোজেন ও অম্নজান গ্যাসের মিশ্রণ ।' 
আয়তনে ৪ ভাগ £১ ভাগ । 



১ম সংখ্যা বৈশাখ, ১৩৩৭ ] 
শে 

২৫নং চিত্র। 

সাধারণ দহনক্রিয়৷ প্রকৃতপক্ষে অঙ্লজানযোগ। 
ফন্ফরস দহনে ফম্ষরসের সহিত অগ্নঙ্জান সংযুক্ত 
হইয়া ফক্ফরস্-পঞ্চান্রজান উৎপন্ন করে। ইহাই 

: শ্বেতবর্ণ প্রলেপের রূপে সিলিগারের গাত্রে সংশগ্ 
হইয়। থাকে। 

উল্লিখিত উপায়ে একথণ্ড কাষ্ঠ বা বাতি দহন 
করিলে উৎপন্ন গ্যাসটা একটি বিশেষ ধর্ম প্রাপ্ত হয়। 

গ্যাসটার ভিতর কিছু চুণের জল দিয়া আলোড়ন 
করিলে জলটা “দুপ্ধবর্ণ” হইয়া থাকে । বিশেষ লক্ষ্য 
করিলে বুঝিতে পারা যাঁয় যে, অসংখ্য ভাসমান শ্বেতবর্ণ 
কণিকা স্থষ্ট হওয়ায় এইরূপ বোধ ভইতেছে। 
প্রকৃতপক্ষে কাষ্ঠ ও বাতির উপাদানগত অঙ্গার বাযুদ্থ 

'অগনজানের সহিত সংযুক্ত হইয়া অঙ্গার-দবি-অগ্নজান 
সৃ্টি করিয়াছে। এই গ্যাসটী চুণের জলের সহিত 

সংুক্ত হইয়! 'ক্যালসিরম্ কার্বনেট্' নামক শ্বেতবর্ণ 
দ্রব্য প্রন্ষেপ করে। 08 (017),+0:0, 

₹0% 00» (ক্যালসিয়ম্ কার্কনেট, ) +850 
কাষ্ঠ বা বাতি প্রভৃতির অন্য একটি উপাদান, 

উদ্জান। দহনে এইটী অগ্নজানের মহিত যুক্ত হইয়া 

জল উৎপন্ন করে। ২৬ নং চিত্রানুযায়ী মন্ত্র সজ্জিত 

করিয়া উৎপন্ন দ্রব্য পরীক্ষায় জল বলিয়৷ প্রমাণ 
কর! যায়। 

একথখণ্ড পটাসিয়ম্ ধাতু জলে নিক্ষেপ করিলে 

উহা! সশব্দে উদ্জান বিচ্ছিন্ন করে। এই উদ্জান 
প্রজলিত হয়। 70৯4 213,0--2007417, 
দহনে তাপ ও আলোক শক্তি নির্গত হয়। আমরা! 

এই ছুইটা শক্তি আমাদের প্রয়োজনীয় কার্য্ে নিযুক্ত 
করি। এ রি: 
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শী সপ হত 

২৬ নং চিত্র । 

আমাদের শারীরিক ক্রিয়ায় খাদ্য্রব্য জীর্ণ 
হওয়াও প্রকৃতপক্ষে এই দহনেরই অনুরূপ । এক্ষেত্রেও 
অঙ্গার-দি-অশ্জীন উৎপন্ন হয়। কিছু চুণের 
জলের ভিতর দিয়া নিশ্বাস চালনা করিলে চুণের জল 
ুপ্ধবর্ণ হয়। যেরূপে কয়লার দহনে উৎপন্ন তাপ 
সাহায্যে বাম্পীয় ইঞ্সিন চালিত হয়, সেইরূপে থা্ান্রব্ 
জীর্ণ হইয়া আমাদের দেহে তাপ উৎপন্ন করে ও 
শারীরিক প্রক্রিয়াদি সাধিত হয়। 

একখও ম্যাগনেসিয়ম্ নামক ধাতু নির্শিত তার 
ভৌল করিয়! লওয়া হইল। তারটীতে অগ্নি সংযোগ 

করিলে উহ উজ্জ্বল আলে! বিকীর্ণ করিয়া জলিতে 
থাকে। উৎপন্ন শ্বেতবর্ণ ভ্রব্যটী পুনরায় তৌল 
করিলে ম্যাগনেসিয়মের ভার অপেক্ষা অধিক হইবে । 
এই আধিক্যের পরিমাণই সংযুক্ত অগ্জানের 
পরিমাণ £-- 

২1৩4+-05-81120) 

অগ্রজানের অভাবেও এক শ্রেণীর দহন সম্পাদিত 
হইতে পারে। “ক্লোরিণ' "নামক গ্যাসের অভ্যন্তরে 
একটি ব।তি জালাইয়া দিলে বাতিটী জলিতে থাকে; 
কিন্তু গরুর ধূম নির্গত হয়। ইহার কারণ বাতির 
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উদ্জান ক্লোরিণের সহিত সংযুক্ত হইয়া স্লবণায গাল 
উৎপণ্ন করে £_- 

115+01-8701 (লবণীক গ্যাস )। 
কিন্তু অর্ণারের উপর ক্লোরিণের কোনও প্রক্রিয। না 

থাকায় অঙ্গারটা ধুমের রূপে বিচ্যুত হয়। 
'ব্রোমিন' নামক তরল মৌলিক ভ্রব্যেও জলন্ত 

কাষ্ঠখণ্ড নিক্ষেপ করিলে প্রবলবেগে দছন হয়। 

এক্ষেত্রে কাষ্ঠের উদ্জান ব্রোমিনের সহিত সংযুক্ত 

হয়] হাইব্রে|ব্রোসিক অস্্রগাস উৎপন্ন করে 2 
[া,+য,-581013. 

অঙগীর পূর্বের ন্যায় বিছ্যুত-হয়। 
ক্লোরিণ গ্যাস বা ব্রোমিনের ভিতর একখণ্ড সক 

তামপত্র নিক্ষিপ্ত হইলে উহা গ্রজ্লিত হয় £- 

(04-01-5000), 

রগ 13127581312 

ফলতঃ কোনও সতেজ প্রক্রিয়াফলে আলোক ও তাপ 

শক্তি এককালে নির্গত হইলেই আমর! তাহাকে 

ব্যাপকভাবে “দহন” বলিয়। থাকি । 

একখগু ফম্করস্ অন্ধকাঁরৈ বায়ু সংস্পর্শে রক্ষিত 

হইলে দেখা বাইবে বে, উহা হইতে মুছু আলোক নির্গত 

হঈতেছে। লক্ষ্য করিলে শ্বেতবর্ণের ধূমও ধীরে 

ধীরে উথিত হঈতেছে দেখা যায়। এক্ষেতে মন্তর- 

গতিতে দহনকাধ্য সম্পাদিত হইতেছে । অনেক 

সময় কয়লান্ত প বা পাটের স্তুপ এইরূপ মন্থর দহনের 
ফলে হঠাৎ প্রজলিত হইয়া উঠে। 

জল 

পূর্ধ্বে বলা হইয়।ছে, জঙগ উদ্জান ও অগ্জানের 

রাসায়নিক নংযোগফল । উদ্জান বায়ু বা এক্জানের 

সংস্পর্শে দহন করিলে, এবং বাতি প্রভৃতি সধারণ 

বাহ ভ্রব্যেরও দ্রহমে জল উৎপক্ন হয়। ' জলের ভিতর 

দিয়া তাড়িতপ্রবাহ সঞ্চালন করিলে জন .বিচ্ছি 

স্পঞ্থ শঞ্ল 

হইয়া উদ্জান ও অস্লজান উদ্ভৃত হয় ( ২৭নং চিত্র) 

২৭ন: চিন্র। 

এই পরীক্ষার জন্ত একটি জনপূর্ণ বীকরে দুঈটা 

প্রযাটানম্নিম্মিত পাত রাখা হইল। এই পাত 

দুইটার সহিত প্র্যাটীনম্নিশ্মিত তার সমযুক্ত হইয়। 
বকরের বাহিরে নীত হইল। বীক|রের জল 

কয়েক ফোঁটা অন্ন মিশ্রিত হইল। দৃইটী টে 

টিউব এই অক্র মিশ্রিত জলে পূর্ণ করিয়া পাত দুইটার 
উপর নিম্নমুখে ক্যাম্প সাহাবো রক্ষিত হইল। 
এক্গণে বীকারের বহির্দেশে তার ছুটীর সহিত একটি 

ব্যাটারী"র প্রান্তদ্বয় তারযোগে সংযুক্ত হষ্ঈটলেই জল 

হইতে বুদ্দের আকারে গ্যাস নির্গত হয়। উদ্ভূত 

গ্যাস টেষ্রাটউন ছুইটাতে সংগৃহীত হইতে গাকে। 

কিয়হক্ষণ পরে দেখা বায় থে, একটিতে অপরটী অপেক্ষা 

আয়তনে দ্বিগুণ গ্যান রহিয়াছে । ইহা নিম্নলিখিত 

সাম্য অন্তমায়ী £- 

23.0-% [ু, +0, 

২ ভাগ ১ ভাগ 

সমধিক আয়তনবিশিষ্ট গ্যাসটা যে উদ্জান তাহা 

গ্যাসের মুখে একটি অগ্নিশিখা। আনয়ন করিলেই বুঝা! 

ষায়।. গ্যাসটা জলিতে থাকে । অপরটাকেও পরীক্ষা 

বারা অগনজান বলিয়া প্রমাণ করা যায়। 



সরা 

একটি জলপূর্ণ পাত্র উন্মুক্ত স্থানে রাখিয়া দিলে 

জল আপনিই শুকাইয়| বায়। গ্রীক্মকালে পুঙ্করিণী, 
জলাশয় গ্রভৃতির জল হ্বাস হয়। আমাদের স্সানের 

পর সিক্ত বন্ত্রাদি আপনিই শু হয়_ইত্যাদি নিত) 
প্রত্যক্ষ ঘটন। হইতে সহজেই বুঝা বায় যে, জল হইতে 
সকল অবস্থায়ই বাষ্প নির্গত হইতেছে | 

প্রকৃতপক্ষে জলের উপর জলবাষ্পের অবস্থিতির 

জন্য একটি চাপের স্থ্টি হয়, ইহাকে “বাস্পচাপ” 

বলে। বাম্পচাপ উত্তাপ বৃদ্ধির সহিত বৃদ্ধি পায়। 

একটি বদ্ধ পাত্রে কিছু জল রাখিলে, অবিলম্বে পাত্রে 

বর্তমান উত্তাপাুনায়ী চাপের স্ষ্টি হয় । এই পরিমাণ 

চাপ উৎপন্ন ন! হও] পর্য্যন্ত জল হইতে বাষ্প নির্গত 

হুইবে। চাঁপের পরিমাণ উক্তবূপ হইলে আর জল 

বাম্পে পরিণত হইবে না। এই অবস্থায় বাম্পচাপকে 

সম্পূর্ণ বাষ্পচাপ বলে । 

প্রত্তোক তাপমাত্রায় একটি বিশেষ পরিমাণ সম্পূর্ণ 
বাস্পচাপ স্ট হয়। ভূপৃষ্ঠে বাপ্পচাপ উন্তাপান্গঘায়ী 

সম্পূর্ণ পরিমাণ প্রাপ্ত হয় না বলিয়া জল হইতে 
অবিরত বাস্প নির্গত হইতে থাকে । বাধুর “আর্দ্রতা” 

শব্দে এই সম্পূর্ণ চাঁপের সহিত স্থানীয় বায়ুর বর্তমান 
ব।সপচাপের অনুপাত বুঝায় । আমাদের বাঙ্গালা দেশের 

আর্দতা সাধারণতঃ ৮৫"|০। বৃষ্টির সময় আর্দ্রতা 

১০০০ হইয়। নামে । পশ্চিম প্রদেশে ৫০০1০ বাযুর 

অত।ধিক আর্রত। স্বাস্থ্যের পক্ষে অন্গকল নহে। 

একটি বীকারে কিছু জল লইয়া তাহাতে তাপ 

প্রয়োগ করিলে জলের উত্তাপ বৃদ্ধি জনিত 

বাস্পচাপের অসম্পূর্ণতা পূরণ করিবার জন্য বাম্পস্থষ্টির 
বেগ বদ্ধিত হইতে থাকে । ক্রমে বাস্পচাপ স্থানীয় 

বায়ুমণ্ডলের চাপের সমান হইলেই বাম্প বুদ্ধদের 
আকারে জল হইতে নির্গত হইতে থাকে। এই 

ঘটনাকে “স্ফুটন” বলে। ইহা পূর্বের বর্ণিত হইয়াছে । 
জলের স্ফুটনোত্তীপ ১০০ সেঃ । 

স্শঞ [ ২য় বর্ষ, ১ম খণ্ড, 

একটি বদ্ধ পাত্রে কিছু জল লইয়া পাম্প সাহাব্যে 
তাহার উপরিস্থ চাঁপ হ্বান করিলে বাম্পচাপও 

হাস হয়। বর্তমান তাপমাত্রায় যে পরিমাণ বাস্প- 

চাপ হওয়া উচিত সে পরিমাণ পুনরায় পূরণ করিবার 
উদ্দেশ্তে জল বাষ্প স্থষ্টির বেগ বদ্ধিত 

হইতে থাকে । পাম্প চালনার সহিত এই বেগ ক্রমে 

বদ্ধিত হইয়৷ অবশেষে বাস্পচাপ উপরিস্থ বাযুচাপের 

সমান হয়। তখন জল ফুটিতে থাকে (২৮ নং 

চিত্র )|,এক্ষণে বে তাপমাত্রা! বর্তমান, তাহ। স্ফুটন তাপ 

নহে। বামুমগুলের সাধারণ চাপে বে তাপমাত্রায় জল 

ফুটিতে আরস্ত করে, তাহাই জলের “ন্ফুটনোত্তাপ” | 

নেস্থানে ৭৬ সেমি পরিমাণ বায়ুর চাপ, সে স্থানে 

জলের স্ফুটনোত্তাপ ১০০ সেঃ । 

পর্ববতাদির শিখরে বাধুর চাপ সমতল প্রদেশ 

অপেক্ষা নিযনতর বলিয়! সেরূপ স্থানে ম্ফুটনোত্তাপ ও 

নিমতর। মতই উচ্চে ধাওয়া ঘায়, বাযুর চাপ ততই 

নিম্নমাত্রা এবং স্ফটনোত্তাপও তদনুষায়ী নিম্নমাত্র 

হইয়া থাকে। এইরূপ গভীর খনির তলদেশে বায়ুর 

চাপ অধিক বলিয়া জলের স্ফুটনোত্তাপ ১০০" সেঃ 
অপেক্ষা উচ্চতর। ভূপৃষ্ঠের ৫০০০ ফুট নিয়ে জলের 

স্ুটনোত্তাপ প্রায় ১০৫" সেঃ ও ভূপৃষ্ঠ হইতে ১১০০০ 
ফুট উদ্দে+৯০? সেঃ মাত্র । ফলতঃ স্ফুটনোত্তাপের 
১? সেঃ তারতম্য ইঈলে উভয় স্থানে উচ্চতার তারতম্য 

প্রায় ১০৮০ ফুট হ্য়। কোনও কোনও সময়ে জলের 

স্বটনোভ।প নিরূপণ করিয়া তাহা হইতে স্থানটার 
উচ্চতা নিণীত হইয়া থাকে। 

হইতে 

তাপ প্রয়োগ করিলে জলের উত্তীপ ক্রমে 

স্কুটনোত্তাপ পধ্যন্ত বদ্ধিত হইয়া জল ফুটিতে আরস্ত 

করে। তাহার পর আর জলের উত্তাপ বুদ্ধি হয় না। 

প্রযুক্ত তাপশক্তি জল হইতে বাপ্প বিচ্ছিন্ন করিতে 
থাকে। এক গ্র্যাম জলকে সম্পূর্ণরূপে বাম্পে পরিণত 

করিতে ৫৩৬ ক্যালোরী পরিমাণ তাপশক্তি ব্যয় হয়। 



১ম সংখ্যা বৈশীখ, ১৩৩৮ ] স্পঞ্র ১৯৯ 

))--১ শ্বাভঙল 

২৮নং চিত্র । 

এক গ্র্যাম জলবাস্পকে তরল করিলেও এই পরিমাণ 

তাপ নিগত হয়। এই তাপকে জলবাষ্পের 

“প্রচ্ছন্ন তাপ” বলে। 

জল হইতে ক্রমাগত তাপ হরণ করিলে উত্তাপ 

নামিতে নামিতে ত্রমে বরফ উৎপন্ন হইতে আরম্ভ করে। 

এই উত্তাপকে “শিলাজায়ী উত্তাপ” বলে। চাপের 

সহিত এ উত্তাপেরও পরিবর্তন হয়। ছুই থণ্ড বরফ 

একত্র করিয়া চাপ দিলে একত্রে জুড়িয়া যায়। বস্তুতঃ 

সংলগ্ন অংশ চাপ বৃদ্ধির ফলে তরল হয় ও তাহার 

পর চাপ অপসরণ করিলেই পুনর/র কঠিন হইয়া 

পরস্পরের সহিত সংলগ্ন হয়। বরফ উৎপন্ন হইতে 

আরম্ভ হইলে আর উত্তীপের পরিবর্তন হয় না। 

বরফেরও "প্রচ্ছন্ন তাপ” আছে। এই তাপই হৃত 
হইতে থাকে। ১ গ্র্যাম জলকে বরফে পরিণত 

করিলে ৮৭ ক্যালোরী পরিমাণ তাপ নির্গত হয়। 

ইহাই বরফের “প্রচ্ছন্ন তাপ”। 

বরফ চুর্ণ করিয়! লবণ প্রভৃতি কয়েকটা দ্রব্যের 

সহিত মিশ্রিত করিলে মিশ্রণের তাপমাত্রা অত্যন্ত 

নামিয়া যায়। এইরূপ মিআণকে “শিলাজারী মিশ্রণ” 

বলে। বরফচুর্ণ 3 লবণ (পরিমাণ ৩১) 

মিশিত করিয়া -:৩০" সেঃ পর্যন্ত উত্তাপ পাওয়া বায়। 

নিশাদল" ও বরকচুরণ সমান ভাগে মিশ্রিত করিলে 

০0. ফাঃ পাওয়া বায়, অর্থাঙ - ১৭৮০ লেঃ 

শিলাজায়ী মিশ্রণ প্রস্তত করিয়া তাহার সাহাথ্য 

দুপ্ধাদি পানীয়কে কঠিন অবস্থায় পরিণত করা বায়। 

এই সকল দ্রব্য “কুল্পী বরফ” নামে আমাদের 

স্থপরিচিত। ৰ 

জল বিশ্বব্যাপী । ভূমপগ্ডলের ৮০ ৭, জল ও ২০1, 



শহ০ 

স্থল। স্থলেও মুত্তিকাদির সহিত গড়ে প্রায় ১০০/, জল 

বর্তমান। জলের সাহায্যেই আমাদের দেহে খাদ্য- 

দ্রব্য জীণ ও উৎপন্ন বিষাক্ত দ্রবাদি বিদূরিত হয় 
সাধারণতঃ জলাশয়াদিতে বে জল পাওয়া যায়, 

তাহা বিশুদ্ধ নহে। নান! ভরব্য দ্রবীভূত অবস্থায় 
উহ্াতে বর্তমান। প্রধানতঃ লবণ ও ম্যাগনেনিয়ম্ 

ক্লোরাইড,__-এই ছুইটা সমুদ্রের জলে গ্রচুর পরিমাণে 
বর্তমান বলিয়! সমুদ্রজলের স্বাদ লবণাক্ত । অন্যান্য 

জলে ক্যাল্সিয়ম্ বাইকার্ববনেটও, ক্যাল্সিয়ম্ সাল্ফেট,, 
ক্যাল্সিয়ম্ ক্লোরাইড, লবণ ব| সোডিয়ম্ ক্লোরাইড, 

ম্যাগনেসিয়ম্ সালফেট ও কার্বনেট, পাওয়া মায়। 

কদাচিৎ নাইট্রেটট জাতীয় দ্রব্য ও কদাচিৎ 

অঙ্গার-দি-অয্লজান বা গন্ধকোদজান 

পওয়। যায়। 

সাধারণ জল অশুদ্ধ অল্প জল কোনও একটি 
পাত্রে তাপবোগে শুকাইয়। দিলেই ইহা বুঝিতে পারা 
যায়। পাত্রে শ্বেতবর্ণ দ্রব্য অবশিষ্ট থাকে । ইহাই 

উল্লিখিত দ্রব ভ্রব্যগুলির মিশ্রণ। পানীয় জলে 

এই প্রকার দ্রব্যের অল্পপরিমাণে অবস্থান বাঞ্চনীয় 

বিশুদ্ধ জল বিস্বাদ ও স্বাস্থ্বোর পক্ষে অনুকুল নহে। 

পানীয় জলের স্বাদ প্রর্তপক্ষে দ্রব অঙ্গার-দ্ি-অশ্জান 

গ্যাস ও অন্ঠান্ত দ্রব্যের জন্য | 

বৃষ্টির জল বিশুদ্ধ। কিন্তু সময়ে সময়ে বাযুস্থ 

নাইট্রোজেন-চতুঃ-অম্জান ( 50৭ ) প্রভৃতি গ্যাস 
দ্রব অবস্থায় ইহাতেও থাকে । 

সাবান ব্যবহারের জন্য বিশুদ্ধ জলই সর্বোৎকৃষ্ট 

জলে দ্রবীভূত ভ্রব্যের পরিমাণ যত অধিক হইবে, 

ফেনা উৎপন্ন করিতে ততই অধিক সাবান ক্ষয় হইবে। 

যে জলে এইরূপে অত্যন্ত অধিক সাবান ক্ষয় হয় 

তাহাকে "কর্কশ জল” বলে । ”কোমল' জলে” অধিক 

সাবান ক্ষয় হয় না। 
কর্কণ জল ছুই শ্রেণীর। প্রথমতঃ যি দ্র 

গযাসও 

শ্শঞথ রা রঃ ১ম হর 

বসথায জাগি ক্লোরাইড ্ ভৃতি অনপসরণীয 
দ্রব্য বর্তমান থাকে, তাহা হইলে জলটা “স্থায়ী কর্কশ” । 

দ্বিতীয়তঃ যদি ক্যাল্সিয়ম্ বাইকার্ববনেট ভ্রুবীভূত 
থাকে, তাহা হইলে উপযুক্ত পরিমাণ চুপ ফহযোগে 
বা ফুটাইয়া জলটাকে কোমল করা যায় £__ 

0%0+080700+),-208008+চ,0 
05(01100,), - 0৮0০9$+00,+1150 
ক্যাল্সিয়ম্ কার্ববনেট অদ্রবণীয় বলিয়! প্রক্ষিপ্ত 

হয়। এই জল ছাকিয়া লইলেই নরম জল হইবে। 

বয়লারে এই উপায়ে জল শোধন করিয়া ব্যবহার করা 

হয়। নতুব। বয়লারের অভ্যন্তরের নল ক্রমে বন্ধ 

হইয়া যায়। এরূপ জল “অস্থায়ী কর্কশ” । 

উপসরণের সময় জল ( অথবা অন্য বে কোনও 

তরল দ্রন্য) হইতে তাপশক্তি হত হইতে থাকে। 

স্ৃতরাং কিছু জল একটি বন্ধ স্থানে লইয়া! উহার 
উপরিস্থ বামু নিষ্ধাশন করিতে থাকিলে প্রথমতঃ 

বায়্চাপ হাস হেতু জলটা ফুটিতে আরম্ভ করিবে। 

স্ুটনের সহিত জলটার উত্তাপও নিম্ন তর হইতে থাকে । 

যন্ত্রে জলশোমক কোনও দ্রব্য রক্ষিত হইলে (যথা 

নির্জজল গন্ধকান্ ) উদগত বাস্প ইহাতে বিলীন হইতে 

থাকে। ক্রমে জলের উত্তীপ 0 সেঃ পথ্যন্ত অবতরণ 

করিলে উহা বরফে পরিণত হইতে থাকে । উপসরণে 

তাপহরণ হয় বলিয়া গ্রীষ্মকালে নানার পর 

আমাদের শরীর শীতল ও স্সিপ্ধ হইয়া থাকে। 

আকাণ মেঘাচ্ছন্ন হইলে জলের উপসরণ ত্রত হয় না; 

কারণ আর্দ্রতা অঙ্ক সম্পূর্ণতার কাছাকাছি হইয়। 

থাকে । এইজন্য এ সময় অবগাহনেও তৃপ্তি হয় না। 

আমাদের দেশে সকলেরই ইহার অভিজ্ঞতা আছে । 

তাপের সহিত জলের গুরুত্ব পরিবর্তনের একটু 

বিশেষত্ব আছে। জলের গুরুত্ব ৪”সেঃ উত্তাপে 

সর্বাধিক হইয়া থাকে । এই উত্তাপেই জলের গুরুত্ব 

০০১ ধার্য হইয়াছে । তাপমাত্রা! ৪০ সেঃ অপেক্ষা 



১ম সংখ্যা_বৈশাখ, + ১৩৩৮ ] 

উচ্চ বা নিম্ন যাহাই হউক, জডপোর গুরুত্ব ১ 

অপেক্ষা অল্পতর হইবে । বরফে পরিণত হইলে জল 
আয়তনে »* অংশ বৃদ্ধি পায়, অর্থাৎ গুরুত্ব ১৮ 

অংশ পরিমাণ অল্লতর হয়। 

প্রকৃতিরাজ্যে এই নিয়মটা বিশেষ কাধ্যকরী | 

অন্যান্য ব্রব্যের ন্যায় জল তাপহরণের অঙক্রমে গুরুতন 

হইতে থাকিলে সমুদ্র, হৃদ প্রভৃতি জলাশয়ে ( শীত- 
প্রধান দেশে ) সর্বাপেক্ষা শীতল জলই সর্ধনিয্ে 

গমন করিত | ০07 সেঃ উত্তাপে বরফ সর্বব- 

নিয়ে জমিতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে সমন্ত জল!শয়ই 

কঠিন হইত । বলা! বাহুল্য যে এই অবস্থায় সকল 

জলচর জীবেরই নাশ অবশ্যম্ভাবী । কিন্ত প্রাকৃতিক 

নিয়মের বশেই সর্ব নিষ্বন্তর ৪' সেঃ উত্তাপে থাকে । 

স্থানীয় উত্তীপ 0” সেঃ হইলে পর সেস্তর উপরে থাকিয়া 

কঠিন হয়। অতএব, নিয়ে ৪” সেঃ উত্তাপে জল 

সর্বদা তরলরূপে অবস্থান করিয়া! জলচরের প্রাণ রক্ষা 

করে। 

জগতে মোট জলের পরিমাণ অপরিবন্তিত থাকে । 

জলাশয় ও মৃত্তিকা হইতে জল বাস্পাকারে উিত 

হইয়া আকাশে মেঘের সঞ্চার করে শীতল বায়ু 

প্রভাবে এই বাস্প ভূত হইয়া জলে পরিণত হয় 

এবং বৃষ্টি বা শিলাঁরূপে পুনরায় পৃথিবীতে অবতরণ 

করে। 

শীতপ্রধান দেশে তুষারপাত হয়। বৃষ্টি, শিলা ও 
তুষারপাত মূলতঃ একই ঘটনা, উত্তাপের তারতম্য 
এইরূপ আকারভেদ হইয়া! থাকে । তুষারপাত দেখিতে 

অতি মনোরম । নরম কার্পাস উত্তমরূপে ধুনিয়া 

উচ্চ ভইতে ছাড়িয়। দিলে যেরূপে পড়িবে বলিয়া 

কল্পনা করা যায়, তুষারপাত তাহারই অন্ুরূপ। 

শীতপ্রধান দেশে এই নরম তুষার কঠিন হইয়।৷ কখনও 
কখনও ২.৩ ছুট পরিমাণ পথে জমিয়া থাফে। এই 

শঙ্খ, ২.৯ 

সময় জলের নল ফাটিয়! যায়। তাহার কারণ নলের 

অভ্যন্তরে জল জমিয়া আয়তনে বদ্ধিত হয়। 

জল তড়িৎ পরিচালক নহে। কিন্তু অল্লমাত্র 

অস্ন, ক্ষার বা লবণ জাতীয় দ্রব্যের সহিত মিশ্রিত 

হইবামাত্র পরিচালক হয়। উক্ত দ্রব্যগুলি জলের 

দ্রবণে বিশেষরূপে বিচ্ছিন্ন হয়। এই সকল বিষয় 

সবিশেষে আকৃতিক রসায়নে আলোচ্য। সংক্ষেপে 

প্রসঙ্গান্তরে বণিত হইয়াছে । জলের বাযে কোনও 

তরল দ্রব্যের ক্ফুটন্বোত্তাপ কোনও ভ্রবণীয় দ্রাব্যের 

বর্তমানে উচ্চতর হইয়া থাকে ও দ্রবণের শিলাজায়ী 

উত্তাপ দ্রাবকের শিলাজায়ী উত্তীপ অপেক্ষা নিম়্তর 

হয়। 

নানাগ্রকার রোগের বাজান] জলের সাহাব্যে 

বিস্তৃতি লাভ করিয়া! থাকে । এইজন্য পানীয় জল 

সপ্বন্ধে অত্যন্ত সাবধান - হওয়া উচিত। বাঙ্গালার 

পল্লীগ্রামে বে ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য মারীভয় গ্রবল 

তাহার প্রধান কারণ পানীয় জলের অভাব ও| এসথন্ধে 

অমনোবোগীতা | পানীয় জল প্রথমে ফুটাইয়া, পরে 
পরিষ্কৃত বালুকা ও কাষ্ঠ কয়লার ভিতর দিয়া ধীরে 

ধীরে চালিত হইলে নির্দোষ হয়। গভীর কুপের জলই 

উত্কৃষ্ট পানীয়। বর্তমানকালে লৌহনিম্মি নল 

মৃত্তিকার মধ্যে বহুদূর চালনা! করিয়া পাম্প সাহাথ্যে 

ভূগর্ভস্থ জল উত্তোলনের ব্যবস্থা হইয়াছে । এই উপায়ে 

অপেক্ষাকৃত অল্পব্যয়ে নিদ্দোষ জল পাওয়া খায়। 

ইহা উত্তম পানীয় ও ইহার ব্যবহারে সংক্রমণ 

বিস্তারের ভয় নাই। আমাদিগের গ্রামে গ্রামে 
এইরূপ নলকুপ বা "টিউব ওয়েল" (২৯ নং চিত্র) 

প্রতিষ্ঠা করা উচিত। তাহা হইলে মারীভয় অর্দেক 

হ্বাস হইবে। | 

( ১৯৬ ) 

হাকইতেক্রোজেভ্ল শান্সাারইত্ 
সন্গেত 17502 | সংযোগভার ৩৪ । 
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২৯নং চিত্র । 

কিছু জলের ভিতর অঙ্গারায় গ্যাস সঞ্চালিত 

হইতে দিয়া উহাতে অল্প অল্প পরিমাণে বেরীয়ম্দ্ি- 
অক্সাইড, নামক দ্রব্যের চূর্ণ যৌগ করিতে থাকিলে 
হাইন্রোজেন পারঝ্মাইড উৎপন্ন হয় এবং বেরীয়ম্ 

কার্ধনেট্ প্রক্গিপ্ত হইয়া থাকে £__ 
13৯০0,+0০0,+ ঢ,০-]7,0,+-8800, 
উৎপন্ন মিশ্রণটী হইতে পরিশ্রবণ প্রক্রিয়া অবলম্বনে 

উক্ত প্রক্ষিপ্ত কার্বনেট বিমুক্ত হয়। পরিস্রুত 

তরল ত্রব্যটা হাইদ্রোজেন পারক্সাইভ ও জলের 

মিশ্রণ। পারক্সাইডটাকে বিশুদ্ধ অবস্থায় পৃথক্ 

করিতে হইলে উক্ত মিশ্রণটাকে বামুশ্হ্য স্থানে 
তিধ্যকপাতন করা আবস্তক। জল হাইক্রোজেন 

্পঞ [ ২য় বধ, ১ম খণ্ড, 

পারক্সাইড অপেক্ষা দ্রুততর উপসরনীয় বলিয়া 
পূর্ববণিত “আংশিক তির্য্কপাতন” প্রক্রিয়া 
অবলম্বনে উপরোক্ত মিশ্রণ ক্রমশঃ পৃথক করা 
যাইতে পারে। পু 

ঈথর (190)6৮) নামক জৈব শ্রেণীর অন্তর্গত 

তুরল ভ্রব্বিশেষে হাইপ্রোজেন পারঝ্মইড মিশ্রণ- 
শীল। বিষ্ত জল ও নঈথর পরম্পর মিশ্রণশীল 

নহে। স্থতরাং হাইব্রোজেন পারক্সাইড ও জলের 

মিশ্রণ কিছু ঈথর সহযোগে আলোড়িত হইবার 
পর ক্রমে দুইটী স্তর পৃথক হইয়। পড়ে। উপরের 

স্তরটী শুদ্ধজল (কারণ ঈথর জল অপেক্ষা 'গুরু- 

'তর) এবং নিম্নের স্তরটী ঈথর ও পারফ্মাইড.টীর 

মিশ্রণ। প্রকৃতপক্ষে কার্ধযকালে উপরোক্ত প্রক্রিয়ার 

পর জলের সহিত মিশ্রিতাবস্থায় কিছু পার- 

ক্লাইভ অবশিষ্ট থাকিয়া যায়। বার বাপ ঈথর- 

যোগে আলোড়নের পর ঈথর স্তর পৃথক করিলে 

অবশেষে হাইদ্রোজেন পারক্সাইড্টা সম্পূর্ণরূপে পৃথক্ 

হইয়া থাকে । 

শেষোক্ত মিশ্রণটী অল্লায়াসেই পাত্রান্তরিত 

হইতে পারে। ইহা হইতে সাবধানে তাপবোগে 

ঈথরটী উপহ্যত হইলে বিশুদ্ধ হাইব্রোজেন পারক্মাইড, 
অবশিষ্ট থাকে । এই সময় অত্যন্ত সাবধান হওয়া 
কর্তব্য; কারণ ঈথর অতি সহজ দাহ্য দ্রব্য এবং 

ঈথরবাষ্প ও বায়ুর মিশ্রণ অগ্নি সংস্পর্শে সেজে 

বিস্ষুরিত হইয়া থাকে। 

বেনীয়ম্-দ্বি-অক্মাইড, (বা! বেরীয়ম পারক্মাইড. ) 
ও সোডিয়ম্ পারঝ্মাইড্ ( 2৮50০ ) হইতে গন্ধকা 
সহযোগে হাইব্রোজেন পারক্সাইভ উৎপন্ন হয় £-_ 

13৪0) 4+ 17 2১04 »5139১044105202 

৪,০,+ 7,9০0, ৮ %,9০,+ ঢ,0, 
বিশুদ্ধ হাইব্রোজেন পারজ্মাইড গাঢ় তরল দ্রব্য 

ও অম্নধন্্ী। উহার বর্ণ প্রকৃতপক্ষে ঈষৎ নীলাভ । 



১ম সংখ্যা বৈশাখ) ১৩৩৮ ] 

কিন্তু সচরাচর ব্যবহারের সময় দ্রব্টা বর্ণহীন 
বোধ হয়। হাইদ্রোজেন পারক্সাইডের শিলাজায়ী 
উত্তাপ _-২০সেঃ। 

ভ্বব্যটী সহজেই বিচ্ছিন্ন হইয়া জল ও অগ্জান 
উৎপন্ন করে £-_ 

& ম,0,-৪ 11,0+0+ 

কোন একটি চূর্ণ সহযোগে সবেগে আলোড়িত 
হইলে অথবা তাপ প্রয়োগ করিলে উহা উপরোক্ত- 

রূপে বিচ্ছিন্ন হয়। রৌদ্র সংস্পর্শেও উক্ত প্রক্রিয়া 

সংঘটিত হইয়া থাকে। এইজন্য হাইদ্রোজেন 

পারক্সাইড্ গাঢ় লোহিতবর্ণের ধোতলে রক্ষিত হয়। 

দরব্যটী হইতে সহজেই অগ্তজান বিচ্যুত হয় 
বলিয়া উহা! একটি প্রধান “অশ্জানযোগী” ত্রব্য। 

রসায়নে অস্রজানযোগ” ও এঅআ্জানহরণ” এক 

একটি প্রধান ও নিত্য অবলম্বনীয় প্রক্রিয়া । যে 

সকল দ্রব্য হইতে বা দ্রব্যের মিশ্রণ হইতে সহজে 

অগ্রজান বিচ্যুত হইয়া থাকে, যাহাতে এই বিচ্যুত 

অল্নঙ্গান অন্য দ্রব্যের সংযুক্ত হইতে পারে, এইরূপ 

দ্রব্য বা দ্রব্যের মিশ্রণকে “অগ্জানযোগী” বা “অস্জান- 

যোৌজক” বল! হইবে । 

ন্ুতরাং কোনও একটি ত্রব্যে অস্জানযোগ 

এবং অপর একটি দ্রব্যের অম্রজানত্যাগ প্রক্রিয়াদ্য় 

পরম্পরের সহগামী। প্রথমোক্ত শ্রেণীর দ্রব্য 

“অস্রানহারক” "9 শেষোক্ত দ্রব্য অশ্জানবোজক, 

সাল্ফিউরাস্ এসিড অগ্তজনবোগ প্রক্রিয়াফলে 

সাল্ফিউরিক এসিড. (অর্থাৎ গন্ধকাম্) উৎপন্ন 

করে 2 
১ 11,90,+0১- 11530, 

এই প্রক্রিয়র জন্ত উক্ত এসিড ও হাঈদ্রোজেন 

পারক্মাইভ একযোগে* ফুটান হয়। পটাসিয়ম্ 

পাশ্মাঙ্গানেট ও পটাসিয়ম্ ডাইক্রোমেট্ গন্ধকায্্নের 

সহিত মিশ্রণে অশ্জানযোজক £_ 

স্পঞ ২১৩০ 

2:101170+ 47530. ১0, 

1805 (505)51+% 2৪ 0+205 
(750৮1 &70590+ 10580, 

1015 (309+)৪+4 17, 0+90 

সজল ক্লোরিণও এইবরূপে অক্লজানযোগী £-_ 
2 01515 5 074 1101+05 

০্নাজন্ন সহ্য 
বা “যোজনীয়ত1৮ (৪19007):__ 

উদ্জানের সহিত বিভিন্ন মৌলিক দ্রব্যের সংযোগ 
আলোচনা! করিলে দেখ! যায় :-_- 

হান) 70], 7) বা 
[75০0, া,ন 

বৈ, 7া,চ 
ঢা, 

কতকগুলি দ্রব্যে, একটি উদ্জানের পরমা 
অপর দ্রব্যের একটি পরমাণুর সহিত সংযুক্ত হইয়াছে । 
ক্লোরিণ, ক্লোরিন, ত্রোমিণ ও আয়োডিন এই 
শ্রেণীভুক্ত । 

দ্বিতীয়তঃ দেখা যায় যে, কোনও কোনও 
মৌলিক ভ্রব্যের একটি পরমাণুর সহিত উদ্জানের 
ছুইটাী (যথা 70, নঃ9) বা ততোধিক পরমাণু 
সংযুক্ত হইয়া থাকে। এই উদ্জান পরমাণুর সংখ্যা 
অন্ত মৌলিক দ্রব্টীর “যোজনসংখ্যা” বা 
“বোজনীয়তা” বলিয়া অভিহিত হইবে । 

ফ্লোরিণ, ক্লোরিণ প্রভৃতি একযোগী; অশ্লজান 
৪ গন্ধক দ্বিযোগী ? নাইট্রোজেন ও ফক্ফরস্ ভ্রিযোগী। 
অঙ্গার চতুধোগী ইত্যাদি । 

চতুর্ধোগী দ্রব্যের একটি পরমাণুর সহিত যে 
কোনও একযোগী দ্রব্যের চারিটী পরমাণু ও যে 
কোনও দ্বিযোগী দ্রব্যের ছুইটী পরমাণু সংযুক্ত হইতে 
পারে। 

[ 



স্শ্ 

কোনও কোনও ভ্রুবা বিভিন্ন যোঁজন-সংখ্যা অন্গু- 

ক্রমে সংযুক্ত হয়। নাইট্রেজেন হইতে ৪০, টব 50+, 
5 05, ববি 04 ও ত৪ 0৪--এই পাঁচটা 

অক্সাইড উংপন্ন হইয়া থাকে । সুতরাং নাইট্রেজেন 

প্রক্রিয়। বিশেষে একযোগী, দ্বিবোগী ত্রিঝেগী। 

চতুর্ষোগী বা পঞ্চঘোগী হইতে পারে । তা হইতে 
00 ও 0990 এই ছুইটী অক্মাইড, উৎপন্ন হয়। 

স্থতরাং তা একবোগী 'ও দ্বিযোগী। এইরূপ দ্রব্যকে 

“ভিন্নমোগী” বলা হইবে । 

প্রক্রিয়ার ফলে কোনও দ্রব্যের বোজনীয়তা 

উচ্চতর হইলে উহ! অগ্রজান যোগ প্রক্রিয়ার অন্তর্গত 

ও নিয়তর হইলে অগ্জানচ্যুতি প্রক্রিয়ার অন্তর্গত 
ধার্ধ্য হইয়। থাকে 2 

000] ,+0-50261]5 ( অম্জানচুযুতি ) 

11101, 4101) _ ১1704 ( অম্রজান যোগ ) 

হাইদ্রেজেন পারক্সাইড্ একটি প্রধান অস্জান- 

যোগী দ্রব্য। কিন্তু কোনও কোনও ক্ষেত্রে ইহা 

অগ্জানহারক দ্রব্র ধশ্ম গ্রহণ করিয়া! থাকে । 

যথ।__রৌপ্যের অক্সাইড, স্বর্ণের অক্মাইড বা 

প্রাটিনমের অক্সাইড, হাইদ্রোজেন পারক্মাইভ সহ- 

ফোগে অগ্জান বিচ্যুত হইয়া থাকে £- 

£,07-11505 ল 24৫41050405 

এইরূপ ক্ষেত্রে উভয় দ্রবই এককালে অক্রঙ্গান 

তাগ করে। ওজোন ও হাইড্রোজেন পারক্মাইড, 

উভয়েই অগ্জানধোগী দ্রব্য; কিন্তু পরম্পর প্রক্রিস।য় 

ভয়ে উভয় হইতে অশ্জীন হরণ করিয়া থাঁকে £ 

(,+39]1,08-911,04+305 

যে সকল দ্রব্যে অশ্জান দৃঢ় সংলগ্ন নহে, তাহাদের 

পরস্পর প্রক্রিয়াফলে এইবূপে অগ্নঙ্দান পৃথক্ হয়। 

হাইপ্রোজেন পারক্াইডের অগ্ধ্শ, পটাসিয়ম্ 

কার্বনেট ও সোডিয়ম্ কার্ববনেটের সহিত প্রক্রিয়ায় 

পরিস্ফৃট হয় ₹__ 

স্ঞ্থ [ ২য় বর্ষ, ১ম খণ্ড 

15005 +17508-1050১+ £ি50+-00, 

15005 + ম,0১-৯805 +১0+ 00, 

' উপরোক্ত প্রক্রিয়ার সহিত প্ররুত একটি অগ্নের 

প্রক্রিয়ার তুলন! করিলেই ইহার বোধগম্য হইবে £₹-_ 
1500৯ + 7590. ঘ.90,+ঢ,0+00, 

“টটানিক্” অগ্্ের দ্রবণ (75110, হাইদ্রোজেন 
পারক্মাইড. লোহিত বর্ণ গ্রহণ করে। 

পটাসিয়ম্ ক্রোমেটু (1500, ) ৪ একটি অল্্নের 

মিশ্রণে হাইদ্রোঙ্জেন পারক্মাইড যোগ করিলে 

মিশ্রণটী নীলবর্ণ ধারণ করে। ইহা কিছু ঈথর 
সহযোগে আলোড়িত হইলে ঈথরের স্তরে নীলবর্ণ 
দ্রবাটী সঙ্গত হইয়া পৃথক থাকে । 

বোগে 

পটাপিয়ম্ আফ্বোডাইড, লৌহের প্রথম সালফেট 

ও শ্বেতসারের দ্রবণ একত্রে মিশ্রিত করিয়া উহাতে 

অত্যল্প হাইব্রোজেন পারক্মাইড যোগ করিলে 

মিশ্রণটা নীলবর্ণ গ্রহণ করে। পটাসিয়ম আয়োডাইড. 

হইতে আয়োভিন বিচ্ছিন্ন হহয়! শ্বেতসারের সহযোগে 

এই বর্ণ উৎপন্ন করে। 

হাইদ্রেজেন পারক্সাইড সহযোগে নানাবিধ 

পদার্থের বর্ণ বিনষ্ট হইয়া! থাকে । অম্নজান যোগই 

ইহার কারণ । উক্ত উদ্দেশ্যে ইহার ব্যবহার স্থপ্রচুর | 

খড় ও রেশম হাইপ্রোজেন পারক্মাইড্. সাহাব্যে 

দুপ্ধের ন্যায় শ্বেতবর্ণ গ্রহণ করে। মন্তকের কেশ 

হাইদ্রোজেন পারঝ্মাইড. প্রয়োগে ক্রমে স্বর্ণাভ হয়। 

এই জন্য বিলাসী জগতে ইহার আদর বথেষ্ট। 

ত্বকের নানাবিধ কলঙ্ক দূর করিতেও ইহ! ব্যবহৃত 
হয়। জলমিশ্রিত হাইদ্রেজেন পারল্লাইড সাহায্যে 

মুখ প্রক্ষালনে দন্ত নীরোগ, নির্মল ও শ্বেতবর্ণ হইয়া 

থাকে। দ্রব্যটীর জীবাণু-বিন।শ ক্ষমতা সতেজ । 

এই জন্য ক্ষতস্থানে ভ্রব্যটী প্রযুক্ত হইলে ক্রমশঃ 

আরোগ্য লাভ হয়। এসকল ক্ষেত্রে হাইদ্রোজেন 
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পারক্লাইড ব্যবহারের আর একটি স্থবিধা এই বে, ইহা বিক্রয় হয়। ইহার কারণ এই অবস্থায় উহা 

সম্পূর্ণ নিরাগ্রুদ। অধিকতর কালস্থায়ী, এবং বিশুদ্ধ দ্রব্টীর বিক্ফোর্ণ 
জলের সহিত মিশ্রণে হাইদ্রোজেন পারঝ্মাইড প্রবণতার জন্য উহ! সচরাচর ব্যবহারের উপযোগী নহে। 

এরি রি 

কর্মবীর স্যার রাজেন্দ্রনাথ 

[ শ্রীযুক্ত সন্স্যাসিচরণ চন্দ্র ] 

সন শন্িচ্জ্হোল 

জীবনসংগ্রামের সুচন! 

যে বৎসর রাজেন্দ্রনাথ ইঞ্জিনিয়ারিং পরীক্ষায় 

অসাফল্য লাভ করিলেন, সেই বৎসর মঠিলাল ডাক্তারী 

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন । রাজেন্দ্রনাথ পরীক্ষায় 

অরুতকাধ্য ভইলে৪ তিনি একেবারে নিরুৎসাহ 

হয়েন নাই। তীহার নিকট আজ পধ্যন্ত হতাশ 

বলিয়া কোন চিন্তা আগমন করে নাই । তিনি 

পুরুষসিংহ; সিংহের ন্যায় আগমন করিয়াছেন; সিংহের 

ন্যায় জীবনাতিবাহিত করিতেছেন। 

রাজেন্দ্রনাগের ইচ্ছা ছিল, তিনি পুনরায় আর 

এক বংসর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পাঠ করিয়! পরীক্ষো- 

তীর্ণ হইতে চেষ্ট। করিবেন। কিন্তু এই সময় তাহার 

সকল আশায় অকন্ম/খ বজ্রাঘাত হইয়। তিনি এবং 

তাহাদের বৃহত রা বিপদ সমুদ্রে নিমগ্ন 

হইলেন । 
তৎকালে যোগেন্দ্রনথ এই পরিবারের স্তত্তম্বপ্ূপ 

ছিলেন। একমাত্র তাহারই উপার্জনে এই মুখোপাধ্যায় 

পরিবারের সখ স্বাচ্ছন্দ্য বন্ধিত হইয়াছিল। পূর্বেই 
কথিত হইয়াছে তিনি অতি উদার প্রকৃতির লোক 

ছিলেন। তনুপরি তিনি আত্মপর জ্ঞানরহিত। 

নিজ পরিবারবর্গের উপর তাহার বেরপ আকর্ষণ 

অপরের উপরও তাহার সেইরূপ দয়ার আকর্ষণ 

ছিল। 

তিনি বে সময় কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটাতে 

উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হইয়া রহিয়াছেন, সেই সময় তিনি 
তাহার স্বদেশস্থ বহু দরিদ্র ব্যক্তিকে মিউনিসিপ্যালিটার 

চাকরিতে নিযুক্ত করিয়া তাহাদের অন্রসংস্থানের 

উপায় করিয়া দিয়াছিলেন। এমন কি, অনেকস্থলে 

তাহাদের অনেককে নিজ বাসায় আহারাদি প্রদান 

করিয়া অবস্থান করিতে দিতেন । 

এই মহ গুণ রাজেন্দ্রনাগেও সম্পূর্ণ বর্তমান । 

তিনি তাহার জন্মভূমি ভ্যাবলা গ্রামকে অন্তরের সহিত 

ভাল্বাসেন। আজ তিনি লক্ষ্মীর বরপুত্ররূপে 

অবস্থান করিতেছেন । পুথিবীর ধনকুবেরদিগের মধ্যে 

অন্যতম । কিন্তু তিনি তাহার শ্বগ্রামবাসিদিগকে 

তুলিতে পারেন নাই। তাহার প্রতিষ্ঠিত মার্টিন 
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কোম্পানীর বৃহৎ আফিসে তাহার স্বগ্রামবাসী প্রায় 
সমস্ত লোককেই চাকরি প্রদান করিয়৷ প্রতিপালিত 

করিতেছেন। তীহার নিকট অগ্রে তাহার স্বগ্রাম- 

বাসীল্ম আবেদন গ্রাহ্য । 
এই যোগেন্দ্রনাথের অন্তর ব্রাক্মণ্যতেজে পূর্ণ ছিল। 

তিনি হিন্দুধ্দে গভীর বিশ্বাসী এবং নিষ্ঠাবান 

ছিলেন, এবং তাহার শিক্ষার ব্যাপারে বিদ্যালয়ের 

শিক্ষ! তাহার কম ছিল। প্রবেশিকা পরীক্ষা প্রদান 

করেন নাই, কিন্তু ইংরাজী সাহিত্যে তাহার একসপ 

প্রগাঢ় বুৎপত্তি ছিল যে, যখন তাহার মধ্যম ভ্রাতা 
এম, এ, পড়িতেন তখন তিনিই তাহাকে ইংরাজীর 
পাঠ পড়াইয়! দিতেন । 

এই অসাধারণ প্রতিভাশালী যোগেন্দ্রনাথের 

নৈতিক চরিত্র অতি নিম্মল এবং দুর্দম্নীয় তেজের 

আকর ছিল। এই দুর্জয় তেজশালী পুরুষ অপরের 

অন্যায় বাক্যের কখনও পৃষ্ঠপোষক হইতে পারিতেন 

না। তিনি আমরণ ন্যায়বাদী ছিলেন। 

পূর্বে উক্ত হইয়াছে তিনি কলিকাতা! মিউনি- 
সিপ্যালিটার কলেক্টর ছিলেন । গুণগ্রাহী স্তার য় হগ 

তাহার গুণে মুগ্ধ হুইয়াই তাহাকে উপযুক্ত লোক 
বিবেচন। করিয়! উপযুক্ত কম্ধে নিযুক্ত করিয়াছিলেন । 

পরে কিছু দিবস অন্তে হগ সাহেব অবসর গ্রহণ 

"করিলে যিনি মিউনিসিপ্যাল চেয়ারম্যান হইলেন 

ত্বাহার সহিত স্বাধীনচেতা যোগেন্্রনাথের মতদ্বৈধ 

সঙ্ঘটিত হইতে আরস্ত করিল। 

যখন এই মতদ্বৈধ বিরোধে পরিণত হইল তখন 

দুর্দমনীয় তেজশালী স্বাধীনচেতা যোগেন্দ্রনাথ এক 
কথায় সেই সাত শত টাকা বেতনের চাকরি পরিত্যাগ 

করিয়াছিলেন । কোনরূপ চিন্তা করিলেন না যে, 

তাহার এই চাকরি পরিত্যাগে তাহার প্রতিপাল্য এই 

বৃহ পরিবার পুনরায় অভাবের তাড়নায় ধাবিত 

হইবে। 

প্পঞ্র [ ২য় বর্ষ, ১-খণ্ড 

যে সময় রাজেন্দ্রনাথ ইব্রিনিয়ারিং পরীক্ষায় ফেল 

হইলেন, সেই সময় এই ঘটনা সজ্ঘটিত ডুুল। সেই 
সময় যোগেন্্রনাথ ঢাকরি পরিত্যাগ করিলেন। 

যোগেন্দ্রনাথের চাকরি পরিত্যাগে মুখোপাধ্যায় 

পরিবারের তৎকালে বাহিরের আয় রুদ্ধ হইল । দেশের 

যাহা বিষয়সম্পত্তি বর্তমান তাহাতে দেশের খরচ 

সংকুলন হইবার উপায় আছে, কিন্তু কলিকাতার বাদার 

খরচ কিন্বা বালকগণের পাঠের ব্যয় নির্বাহের কোন 

উপায় নাই। 

জীবনসংগ্রামে চিন্তার ধার], 

যোগেন্দ্রনাথের কন্মত্যাগে যখন বাহিরের আয়ের 

পথ রুদ্ধ হইল, তখন রাজেন্্রনাথের পুনরায় পাঠের ব্যয় 

নির্বাহ করাও অসম্ভব ব্যাপারে পরিণত হইল । 
রাজেন্দ্রনাথও বুঝিতে পারিলেন এ অবস্থায় তাহার 

আর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পাঠ করা সম্ভব 

হইবে না 
এদিকে যোগেন্দ্রনাথ যখন দেখিলেন যে তাহার 

চাকরি পরিত্যাগে তিনি কলিকাতার বাসার ব্যয় 

নির্বাহ করিতে অপারক হইতেছেন তখন তিনি 

চিন্তাকাতর হইয়া উঠিলেন, এবং যখন কোন দিকে 

কোন উপায় আবিষ্কার করিতে অসমর্থ হইলেন 

তখন অনন্ঠোপায় হইয়া উপস্থিত কিছু আয়ের 

জন্ত রাজেন্দ্রনাথকে কোন চাকরি গ্রহণ করিতে 

অনুরোধ করিলেন। ইচ্ছা তাহাতে যদি কোনরূপ 

ব্যয় নির্ববাহ হয়। 

রাজেন্দ্রনাথ কিন্তু সে প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। 
তিনি কোনরূপ চাকরি গ্রহণ করিয়। দাধুত্বের পদে 

শির নত করিতে রাজী নহেন। এই সময় তাহাকে 

বনুলোক, তাহার বনু আত্মীয়ম্বজন, বনু বন্ধুবান্ধব 

চাকরি গ্রহণের জন্য চতুর্গিক হইতে উপরোধ, অন্থুরোধ, 
উপদেশ প্রভৃতি প্রদান করিতে আরম্ভ করিল। এমন 
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কি, যে যোগেন্দ্রনাথ সম্পর্কে তাহার ভ্রাতুশপত্ 
হইলেও ্রাহাকে তিনি সর্বাপেক্ষা সন্্রমের চক্ষে 
দ্নেখিতেন, নেই যোগেন্দ্রনাথের বারংবার অনুরোধ 
ও কাহার নিকট নিক্ষল হইল। রাজেন্দ্রনাথের 
এক ,কথ। আমি চাকরি করিব না, আমি দাসত্বের 

শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইব না। 

রাজেন্দ্রনাথের জীবনে যদি কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে 

তাহা এই স্থানেই প্রকটিত হইয়াছিল। তিনি যে 
দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, তিনি যে স্বাধীনতার উপাসক, তিনি 
যে আলন্য জয়কারী, তিনি যে আত্মবিশ্বাসী, 

এবং কর্ম সাধনায় আস্থা স্থাপনকারী তাহা এই স্থানেই 

প্রকাশিত হইয়াছিল। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে 

সংসারের কঙ্কর কর্কশময় পথ, হেলায় পার হইয়া! 

স।ফ্লল্যের দ্বারে উপস্থিত হওয়া যায় ন|। 

অনেকের চরিতকথা পাঠ করিবার সময় জ্ঞাত 

হওয়া যায় যে বাল্যে তাহারা অনেকেই মানসিক 

দৃঢ়তার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। অনেকেই 
নিদারুণ দুঃখ কষ্টের সহিত সংগ্রাম করিম! দেই সময় 

জয়যুক্ত হ্ইয়াছিলেন। অনেকে গ্যাসালোকে পাঠ 
করিয়াছেন, অনেকে অপরের ছিন্ন পুস্তকের পৃষ্ঠা 

সংগ্রহ করিয়। পাঠাভ্যাস করিয়াছিলেন । যে সময় 

সেই সকল লোকের হৃদয়স্থ এই সব দৃঢ়তার কথা, 
একাগ্রতার বিষয়, আগ্রহের বিষয় প্রভৃতি পাঠ কর! 

যায় তখন বিম্ময়ে স্তত্তিত হইতে হয়, সে সঙম্থন্ধে 

সন্দেহের অবকাশ থাকে না। 

কিন্তু পরে যখন এই সকল লোক শিক্ষা সমাপ- 

নান্তে সংসারসমুদ্র পার হইবার. জন্য তাহার তীরে 
উপনীত হন, তখন দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের 

সেই একাগ্রতা, সেই দৃঢ়তা, সেই প্রবল আত্মোন্নতেচ্ছা 
কেবলমাত্র পরাহ্ুগ্রহের উপর নির্ভর করিতেছে । 

সকলেই তখন. স্বাধীনতার দ্বার হইতে দূরে পলায়ন 
করিয়া দাসত্বের নিকট অবনত শিরে দগ্জায়য়ান 

প্পঞ ৭ 
চিরকাল শ্রবণ করা যাইতেছে, এই বাঙ্গালীজাতি 

অতি মেধাশীল জাতি। জগতের মধ্যে যে সকল 
জাতি প্রতিভামম্পন্প ও মেধাশালী বলিয়া কথিত 
বাঙ্গালীজাতি তাহাদের মধ্যে অন্যতম। কিন্তু যদি 
বর্তমান বাঙ্গালীজাতির বিষয় পুজা ুপুত্ধীরপে 
অন্ুশীলিত হয়, তাহা হইলে দেখিতে পাওয়! যাইবে 
যে তাহাদের সেই মেধা ও প্রতিভার পরিস্ফুটনের 
নিমিত্ত অপরের কুলিশ কঠোর হস্তের পরিচালন 
আবশ্তক। নচেৎ তাহার ম্ষুরণ হইবে না। 

বর্তমানে সাধারণ বাঙ্গালী আত্মোক্নতিতে যে 
বিশেষ মেধাশীলতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন 
তাহা দেখিতে পাওয়৷ যায় ন৷। পরের নিকট হইতে 
যেটুকুমাত্র শিক্ষা প্রাপ্ত হয় তাঁহারই উপর টাকা টিগ্ননী 
প্রয়োগ করিতে সিদ্ধহস্ত ইহা স্বীকার না করিয়া 
পার৷ যায় না। 

অনেক মেধাশালী বাঙ্গালীর কথ শ্রবণ করা 
গিয়াছে । কিন্তু তাহাদের সেই মেধ। পরের প্রদত্ত 

আইনব্যবসা কিম্বা কোন উচ্চ রাজসরকারের 

চাকরিতেই পর্যবসিত হইয়াছে । তাহাদের দ্বারা কোন 

কাধ্যকরী কাধ্যের কন্মপন্থ। কি দেশের ধন সম্পত্তি 

দেশে অবস্থানের বিধান, কিম্বা দেশের কোন 

আবশ্বাকীয় দ্রব্য দেশে উৎপাদনের উপাম্ন উন্ভাবন 

প্রভৃতি কোন স্বাধীন চিন্তার কিন্বা কোনরূপ স্বাধীন 

জীবিকার নির্দিষ্ট পন্থা আবিষ্কৃত হয় নাই । 

এইরূপ উপায় আবিষ্কৃত হইলে. আঙ্গ বাঙলার 

ব্যবসাক্ষেত্র ইউরোপবাসী ছাড়াও সুদূর মারবাড় 
প্রদেশের অধিবাসীবৃন্দ দ্বারাও অধ্যুষিত হইতে পারিত 

না। বাঙ্ালার ব্যবসাক্ষেত্রে বর্তমানে একজনও 

বাঙ্গালী দণ্ডায়মান নাই। নগ্ন মূন্তকের পরিবর্তে 
নানারপ পাগড়ী ও টুপি .গরিরিতী;মত্তক সকল 
পরিদৃষ্ট হয়। ইহাই বর্তমানে ঝুল, মায়ের রূপ 
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আজ এই কলিকাতা সহরের যেদিকে দৃষ্টিপাত 
করা যায়, সেই দিকেই আর বাঙ্গালী ব্যবসাদার দৃষ্ট 
হয় না। মুদ্ী, হালুঈকর প্রভৃতি সকলেই অবাঙ্গালী। 

যদিও ছোট দোকানদারদিগের মধ্যে দুই একটা ছোট 

বাঙ্গালীর দোকান দৃষ্ট হয়, কিন্তু বাঙ্গলার কেন 

ভারতের ব্যবসাকেন্দ্র বলিলে অত্যুক্তি হইবে না এই 
কলিকাতার ব্যবসার স্থান বড়বাজারে গমন করিলে 

আর তথায় একজন মাত্রও বাঙ্গালী দৃষ্টিগোচর হইবে 
না, তথায় সকলেই অবাঙ্গালী । 

বাঙ্গলার এই মেধাশীলতার পরিচয়, এই স্বাধীন- 

চিন্তার পরিচয়, এই কশ্মশক্তির পরিচয়,শুধু কলিকাতার 

মধ্যে নিবদ্ধ নহে। বাঙ্গলার সৃদূর পলীতেও ইহা 

পরিব্যাপ্ঠ হইয়াছে । 

বাক্গলার পল্লী অঞ্চলের বে কোন প্রসিদ্ধ ব্যবসা- 

কেন্দ্রে উপস্থিত হওয়া মায়, তথায় দেখিতে পাওয়া 

যাইবে ঘে বাঙ্গালী ব্যবসায়ীর পরিত্যক্ত গদি গুদাম 

লইয়া অনাঙ্গালী তথায় অপ্রতিহতত প্রভাবে ব্যবসা 

চাঁলাইয়! অর্থোপার্জজন করিতেছে । আর সেই স্থানের 

সর্বাপেক্ষা মেধাশালী যুবক বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি, এ, 

কিম্বা এম, এ, পাশ করিয়া! সেই অবাঙ্গালীর নিকট 

বেতনম্বূপ সামান্য অর্থের বিনিময়ে দাসত্বের 

শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া নিজেকে রুতকুতার্থ মনে 

করিতেছে, ইহাই কি বাঙ্গালীর মেধার পরিচয়? 

পাট বাঙ্গলার নিজন্ব সম্পত্তি, সেই পাট হইতে 

কত অবাঙ্গালী কোটী কোটী মুদ্রা উপার্জন করিয়া 

লইতেছে , কিন্তু তাহাতে বর্তমানে একজন বাঙ্গালী 

ছাড়া আর কেহই নাই। সকলেই অবাঙ্গালীকে 

নিজের মুখের অন্ধ তুলিয়! দিয়া দূরে দণ্ডায়মান হইয়া 

বৃভৃক্ষিত চিত্তে তাহাদের আহার দেখিতেছে । 
গঙ্গানদীর দুই তীরে অসংখা পাটকল বর্তমান 

কিন্তু তাহার একটাতেও বাঙ্গালীর স্বামীত্ব নাই। 

এমন কি মারবাড়বাসীগণও পাটকল স্থাপন করিয়া 

স্শঞ [ ২য় বর্ষ, ১ম খণ্ড, 

ইউরোপবাসীগণের সহিত প্রতিযোগীতায় জয়লাভ 

করিয়া! সগর্বে দণ্ডায়মান । বাঙ্গালী ইহা দেখিয়াও 

দেখিতে পায় না। মেধাশালী বাঙ্গালী স্বেচ্ছায় 

নিজের অন্মুষ্টি অপরকে প্রদান করিয়া আইনের 

কটতর্কে কিন্ব! ডাক্তারের বৈদেশিক ওষধের . মধ্যে 

আপনাকে নিমগ্র করিয়া রাখিয়াছে । 

আজ চতুদ্দিক হইতে বেকারসমস্তার হৃুজবগ 
উঠিয়াছে। আপনাকে আপনি যে বেকারে পরিণত 

করিয়াছে তাহার সমস্যা দৃরীভূত হইবার উপায় 
কোথায়? সকলেই রাজদ্বারে যুক্তকরে বেকার 

সমস্যা সমাধানের জন্য দণ্ডায়মান, কিন্তু মারবাড়বাসী- 

গণ সে চিন্তার নিকটও গমন করেন না। বাঙ্গালী 

যতই বেকার বেকার বলিয়া চিৎকার করিয়া জডত্ব 

প্রাপ্ত হইতেছে, অবাঙ্গালী সেই অবকাশে বাজা'লাঁর 

বক্ষে বসিয়া “সকার” হইতেছে । 

বাঙ্ঈলার টাকার বাজার কলিকাতার ব্যান্ধ 

প্রতিষ্ঠিত স্থানে গমন করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে 

যে তথায় বাঙ্গালীর, স্থাপিত একটাও ব্যাঙ্ক নাই। 

সকলগুলিই অবাঙ্গালীর দ্বারা স্থাপিত। যদিও 

বাঙ্গালী পরিচালিত একটা মাত্র ব্যাঙ্ক মাতৃজঠর 

হইতে বহির্গত হইয়। সবেমাত্র ধীরে ধীরে “হামাগুড়ি” 

দিতে আরস্ত করিয়াছিল, কিন্তু সেই শৈশবেই তাহার 

বাঙ্গালী পরিচালকগণের গুণবত্তায় শেষ পরিণতির 

বিষয় সকলেই অবগত আছেন। ,.সে মন্বদ্ধে 

পুনরুল্লেখ কর্তব্য নহে । 

এক্ষণে বাঙ্গালী জাতির দোষ কোন স্থানে 

নিহিত, তাহ! চিন্তা করা আবশ্তক । কেবল বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে মেধার পরিচয় 

প্রাপ্ত হওয়! যায় না। বিশ্ববিদ্ভালয় হইতে বহির্গত 

হইলে কোথায় মেধাশক্তির ক্ফষুরণ হইয়া তাহা 

উতকৃষ্টতরভাবে কাধ্যক্ষম করিবে, তাহা না হইয়া 
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বাঙ্গালী বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বহির্গত হইলে আরও 

জড়ত্ত প্রীঞ্ত হয়। 

রাজেন্দ্রনাথ বাল্য হইতেই বাঙ্গালীজাতির এই 

আত্মঘাতী অবস্থার বিষয় বুঝিতে পারিয়াছিলেন। 
তিনি নিজে বাঙ্গীলী তাই তিনি নিজের আদর্শদ্বারা 

বাঙ্গালীকে দোষ ক্রুটার বিষয় বুঝাইতে চেষ্টা করিয়া- 

ছেন ও" করিতেছেন__রাজেন্দনাথের চরিত্রদ্ারা 

বুঝিতে পারা যায় যে অগ্রেনিজের দোষ ক্রুটী দূর 
কর তাহা হইলে তোমার বাঞ্চিত নিশ্চক্ন তোমার 

করতলগত হইবে । আজ তোমরা বৈদেশিকের 
পদলেহী, কিন্তু উপযুক্ত গুণে গুণান্বিত হইলেই বিদ্দেশী 

তোমার নিকট অবনত শির হইবে । 

জীবনসংগ্রাম 

স্বাধীনচেতা! রাজেন্দ্রনাথকে যখন কেহই কোন- 

রূপে দাসত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া চাকরিতে নিযুক্ত 

করিতে সমর্থ হইলেন না, তথন সকলেই শনরুপায় 
হইয়া তুষ্কীস্তাব অবলম্বন করিলেন। ঈপ্িতলীভে- 

চ্ুককে তাহার ঈপ্লিত লাভের পথ হইতে কেহই 

কোনরূপে বিচ্যুত করিতে সমর্থ হয় না। ইহা 

জগতের চিরন্তন নিয়ম । 

এদিকে বোগেন্দ্রনাথ বাসার ব্যয় নির্বাহ করিতে 

একরূপ অপারক হইয়া উঠিলেন। তখন অনন্ো- 

পায় হইয়া বকুল বাগানের বাসা বন্ধ করিয়া দিলেন। 

বাসা বন্ধ হওয়াতে রাজেন্দ্রনাথ নিরুপায় হইলেন । 

কোন অর্থের সম্বল নাই । একেবারে নিঃসম্বল, কিন্তু 

পুরুষসিংহ রাজেন্দ্রনাথ তাহাতে হতাশ হইলেন 

না। নিঃসম্বল অবস্থাতেই তিনি সংসার সমুদ্রে ঝাপ 

দিলেন। সম্বল মাত্র তীক্ষ প্রতিভা, গভীর আত্ম- 

বিশ্বাস এবং দুর্জয় দুরীকাজ্ষা, ইহা! লইয়াই আজ 
নিঃস্ব যুবক জগতের কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে 
চলিলেন | . 

ষ্পওথ হু, 

যখন বকুল বাগানের বাসা বন্ধ হইল, রাজেন্দ্রনাথ 

তখন নিরুপায় হইয়। আশ্রয় অচ্গসন্ধানে ব্যস্ত হইলেন। 

তিনি অনুসন্ধানে অবগত হইতে পারিলেন যে তাহার 

সহপাঠী শ্রীযুক্ত গগনচন্দ্র বিশ্বান ধিনি তাহার সহিত 
পরীক্ষা প্রদান করিয়া! শ্রেণীর মধ্যে দ্বিতীয়স্থান 

অধিকার করিয়াছিলেন, তিনি গভর্ণমেণ্ট হইতে 

তৎকালে ছুই বৎসর শিক্ষানবিশী থাকিবার জন্য 

মাসে পঞ্চাশ টাকা হিসাবে ভাতা প্ররাপ্ধ 

হইতেছেন। তিনি সেই টাকার উপর নির্ভর করিয়া 

কলিকাতার বনুবাজার অঞ্চলে বাঞ্ছারাম অন্রুরের 

লেনে একটা মেসে অবস্থান করিতেছেন । 

তংকালে গবর্ণমেন্টের একটা নিয়ম ছিল বে 

ধাহারা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হইতে পরীক্ষার তৃতীয় 

স্থান পর্যন্ত অধিকার করিবেন, তাহাদের চাকরি সম্বন্ধে 

গভর্ণমেণ্ট দায়ী থাকিবেন, কিন্তু তাহাদের দুই বৎসর 

শিক্ষানবিশী অবস্থায় থাকিতে হইবে । এই অবস্থায় 

তাহারা ভাতা স্বরূপ মাসে পঞ্চাশ টাকা করিয়! প্রাপ্ত 

হইবেন। এক্ষণে কেবল সর্ধ প্রথম ছাত্রকে এই 

বৃত্তি গ্রদন কর! হয়। 

রাজেন্দ্রনাথ তখন বন্ধু গগনচন্দ্ের অবস্থান স্কানের 

বিষয় অবগত হইয়া সেই মেসে তাহার নিকট একত্র 

অবস্থান করিতে আগমন করিলেন। এই গগনবানু 
এখনও জীবিত আছেন । ইনি প্রথমে গভর্ণমেন্টের অধীনে 

এবং জেলাবোডের ইঞ্জিনিয়ার হইয়। পরে এই রাজেন্দ্র- 

নাথের নিকট বনু দিবসাবধি চাকরি করেন । এক্ষণে 

ইনি বাদ্ধক্যের বিশ্রামন্থথ উপভোগ করিতেছেন । 

উহ্নার ছুটী পুত্র, একটা বিল।ত প্রতাগত ডাক্তার, 

অপরটি ইঞ্জিনিয়ার ইনি অতি নিরহঙ্কার, সদাশয় 

এবং মহৎ অন্তঃকরণবিশিষ্ট লোক, এবং রাজেন্দ্রনাথের 

গুণমুগ্ধ । 

, বাঞ্ণারাম অক্রুরের লেনে মেসের বাসায় গগনচন্তরের 

নিকট রাজেন্দ্রনাথ আগমন করিলে তথায় তিনি আর 
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দুইটী বন্ধু প্রাপ্ত হয়েন। একজনের নাম দেবেন্দ্রনাথ 

সেন অপরের নাম অক্ষয়কুমার পাইন। দেবেন্দ্র 
নাথের বাটা পূর্ববঙ্গের কোন জেলায় এবং তিনি 
সে সময় কলিকাতায় অবস্থান করিয়৷ কলেজের দ্বিতীয় 

বাধিক শ্রেণীতে পড়িতে ছিলেন ( তংকালে এফ, এ 

বলিত ), এবং অক্ষপ্ন কুমার পাইন মেডিকেল কলেজে 
অধ্যয়ন করিতেন। * 

এই কয়ঞ্জন মেসের বাসায় একঘরে অবস্থান 

করিতেন এবং সকলের সহিত সকলে গভীর সখ্যতা- 

বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। 

রাজেন্্রনাথ মেসের বাসায় আগমন করিয়। 

সামান্য যাহা কিছু অর্থ ছিল তাহাদ্বারা৷ কোনক্রমে 

একমাসের ব্যয় নির্বাহ করিলেন। কিন্তু পরের 

মাসে অভাব হইল! পুরুষসিংহ রাঁজেন্্রনাথ তখন 

চিন্তিত হইলেন । চিন্তা_-কি উপায়ে মেসের খরচ 
চালাইয়া নিজে কোন স্বাধীন জীবিকার অনুসন্ধান 

করিবেন । 

রাজেন্দ্রনাথ কিন্তু তাহাতে একেবারে মুহামান 

হইয়া পড়িলেন না, তিনি মনে মনে ঠিক করিলেন 

আপাততঃ স্বাধীনভারে জীবিকানির্বাহের কাধ্য 

করিবার পূর্বেব এবং যত দিবস তাহার স্থুযোগ না 

প্রাপ্ত হওয়া যায় তত দিব আত্মব্যয় নির্ববাহের জন্য 

সামান্য কোনরূপ চাকরিতে নিযুক্ত হইতে হইবে। 

রাজেন্দ্রনাথ পরান্ুগ্রহকে ঘ্বণার চক্ষে অবলোকন 

করেন। তিনি সন্ভাবে স্বোপাজ্জিত অর্থদ্বারাই 

জীবিকানির্বাহ করিতে ইচ্ছুক। সর্বোপরি তিনি 

সময়কে বৃথা অতিবাহিত করিয়া আলম্তে কালহরণ 

করিতে কখনই ইচ্ছুক নহেন। «* 

রাজেন্দ্রনাথ এইরূপ চিন্তা করিয়া চাকরির অঙ্গু- 

সন্ধানে ব্যস্ত হইলেন। সামান্য অন্ুসন্ধানেই তিনি 

মিসনরীদিগের স্কুলে পনর টাকা বেতনে একটা 

শিক্ষকের কার্ধ্য প্রাপ্ত হইলেন। সেই চাকরি প্রান্তে 

শপথ নিব ৯ম খণ্ড 

রাকেলাবের মেসে রানের ব্যয় নির্বাহের চিন্তা 
অন্তহিত হইল | 

তৎকালে বাজার এরূপ দুর্শল্য হয় নাই। 
দ্রব্ই স্থুলভ ছিল। সেই কালে যে ব্যক্তি মাসে 
পনর টাক! উপার্জন করিত তাহাতেই তাহার স্বচ্ছন্দ 

চলিত। রাজেন্ত্রনাথের মেসে অবস্থানকাল্টুন তাহার 
কোন বন্ধুর নিকট হইতে লেখক শ্রবণ করিয়াছেন 
যে, তখন মেসে তাহাদের সর্ব প্রকার খরচ মায় ঘর 

ভাড়া প্রভৃতি লইয়া! মাসে সাত টাকার বেশী ব্যয় 
হইত না। 

রাজেন্দ্রনাথ চিরকাল মুক্তহত্ত পুরুষ। কাপণ্য 

তাহার হৃদয় বিরহিত। সেসন্বদ্ধে বোধ হয় আচাধ্য 

জগদীশচন্দ্র বন্থ একবার তাহার ইউরোপ ভ্রমণ 

কাহিনীতে লিখিয়াছিলেন যে প্যখন তাহার! ইটালির 
ভেনিন সহরে গমন করিয়াছেন তথায় তাহার সহিত 

সপত্বীষ্ক রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সাক্ষাং 
হয়, তিনি সদ! মুক্তহস্ত, কোনরূপ ব্যয়ে কার্পণ্য 
করিতেছেন না" । এখনও পধ্যন্ত তাহার মুক্তহস্ততা 

বর্তমান, বিশেষতঃ বন্ধুবান্ধবগণকে, আত্মীয়ম্বজনকে, 

তাহার স্বগ্রামবাসীগণকে ভোজনে আপ্যায়িত 

করাইতে। 

দুর হইতে অনেকে তাহাকে বুঝিতে পারেন না। 
কিন্তু তাহাকে ধাহারা জানেন তাহারাই বলিতে 

পারেন, তাহার বাটাতে তাহার কত আত্মীয়স্বজন 

নিত্য আহারাদি করেন, এবং কিরূপে যত্বের সহিত 

তাহারা তথায় সংকৃত হয়েন। 

মেসের বাসায় অবস্থিতির সময় ও তাহার সেই 

প্রকৃতি বর্তমান ছিল। পনর টাকা বেতন, তাহার 

মধ্যে সাত টাকা মেসের 'বায় অবশিষ্ট টাক মধ্যে 

বন্ধুবান্ধবগণকে সময়ে সময়ে ভোজনে তৃপ্ত করিতে কুণ্ঠা 

বোধ করিতেন না। 
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তাহার সেই অল্প আয়ের সময়ও যদি কখনও 

তাহার বন্ধুগণ তাহার নিকট আমোদের ছলে কিছু 
আহার করিতে চাহিয়াছেন সদা মুক্তহন্ত রা্জেন্ত্রনাথ 

কখন'ও.তাহাতে অস্বীকৃত হয়েন নাই। তাহার এই 
যৌবনঘটনা সম্বন্ধে এখনও জীবিত তাহার সেই মেসে 

অবস্থান কালীন জনৈক বন্ধুর নিকট হইতে লেখক 
শ্রবণ করিয়াছেন । . 

তাহার বন্ধু বলেন রাজেন্্রনাথ বাহা আনন্দের 

সহিত আমাদিগকে ভোজন করিতে প্রদান করিতেন, 

তাহা কখনই স্বল্প পরিমাণে প্রদান করিতেন না। 

যাহাতে সকলের প্রাচুধ্য হয় সেদিকে তীহার তীক্ষ 
দৃষ্টি থাকিত। 

তাহার বন্ধু গল্প করেন, একদা অকম্মাৎ এক 
আতাফল বিক্রেতার উচ্চ শব্দ তাভাদের কর্ণে 

ধ্বনিত হইল । তখন তাহাদের মধ্যে জনৈক লোক 

রহস্তের ছলে রাজেন্্রনাথের নিকট আতাফল ভক্ষণের 

মানস জ্ঞাপন করিলেন। বন্ধু আতাফলঃ ভক্ষণে 

ইচ্ছুক হইয়াছে জানিতে পারিয়। রাজেন্দ্রনাথ তৎ- 

ক্ষণাং সেই ফল বিক্রেতাকে আহ্বান করিয়া 

তাহার নিকটে অবস্থিত সমুদয় ফল ক্রয় করিয়া 

লইয়া সমবেত বন্ধুদিগকে ভক্ষণ করিতে প্রদান 

করিলেন । রী 

কিন্ত তখন রাজেন্্নাথ জানিতেন তাহার নিকট 

যে অর্থ বর্তমান তাহা হইতে আতাফলের মূল্য বাবদ 
ফল বিক্রেতাকে শ্রদীন করিলে তাহার নিকট এক্ষণে 

অবশিষ্ট আর কিছুই বর্তমান থাকিবে না, এবং 

তাহাদের বিছ্যালয়ের বেতনের অর্থ প্রাপ্তি পথ্যন্ত 

আবশ্যকীয় ব্যয় নির্বাহে কষ্ট হইবে। এমন কি, 

তাহার নিত্য জলযোগের ব্যয় সম্কলন হইবে না, 

এবং সেই মাস তাহার সেইরূপ অনটনের মধ্যে বাপিত 

হইল। তথাপি তিনি বন্ধুগণকে আনন্দ উপভোগের 
পথ হইতে বঞ্চিত করিলেন না । 

স্পঞ্থ ১৪৮২৯ 

রাজেন্্রনাথ নিজে আবাল্য অল্লাহারী, অতি 
ভোজন তাহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ। তিনি যে অদ্য 
অল্লাযু বাঙ্গালী জাতির মধ্যে সুস্থ শরীর এবং দীর্ঘ 
জীবন উপভোক্তা তাহাতে বোধ হয় এই মিতাহারই 
তাহার প্রধানতম কারণ । 

তিনি নিজে অল্প এবং মিতাহারী হইলেও তবু 
বান্ধবগণকে ভোজানে তৃপ্ত" করিতে অমিতাচারী, 
তিনি মহাভারতের শান্তিপর্ধের সেই অমুতময় 
উপদেশের জীবন্ত প্রতীকম্বরূপ বর্তমান । 

তুমি নিজে মিত এবং অল্নাহারে পরিতুষ্ট 

হইবে কিন্তু অতিথি এবং বন্ধুগণকে ভোজন প্রাচুষ্যে 

পরিতৃপ্ত করিবে 

রাজেন্দ্রনাথের অল্লার্জনের সময় এইরূপ ঘটনা 

বহুবার সঙ্ঘটিত হইয়াছিল, বহুবার তিনি বন্ধুবাদ্ধব- 

গণের ভোজনেচ্ছায় পরিপোষক হইয়া পরে তিনি 

অর্থকচ্ছতার ক্রোড়ে পতিত হইয়াছেন। কিন্তু 

রাজেন্দ্রনাগ সে সময় কদাপি চিন্তাক্রিষ্ট, অনুতপ্ণ 

কিম্বা বিষ|দিত হইয়াছিলেন বলিয়! শ্রবণ করা থায় 

নাই। 

রাজেন্রনাথের চরিত্রের অপর দিকের বৈশিষ্ট্য যে 

তিনি নিজে বন্ধুবান্ধবর্দিগকে ভোজনে আপায়িত 

করাইতেন, কিন্তু কখনই উপণাচক তঈয়া কিনব 

ভোজন করাইয়াছি তাহার পরিবর্ত বন্ধুবান্ধব- 

গণের নিকট রহস্তের ছলেও প্রীতিভোজনের জন্য 

যাচ ঞা করেন নাই, পরস্ক অনেক সময় বন্ধুবান্ধবগণ 

তাহাকে ভোজনে আপ্যায়িত করাইবেন অবণ করিলে 

তিনি তাহাতে বাধা প্রদান করিতেন। ম্বাধ!নচেতা 

রাজেন্ত্রনাথ কখনও কাহার9 অন্ুগ্রহপ্রাণী হয়েন 

নাই। তিনি স্বাবলঘ্নকে জীবনের লক্ষ্য করিয়৷ 

রাখিয়াছেন। 

( ক্রমশঃ ) 
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যুদ্ধকালে প্রাণাস্তকর দূষিত বায়বীয় দ্রব্য হইতে 

সৈনিকদ্দিগকে রক্ষা! করিবার জন্তা কয়ল। শোষকরূপে 

যথেষ্ট ব্যবহৃত হইয়া থাকে । বিগত মহ।যুদ্ধের 

সময় জান্মানেরা বিষাক্ত বায়ু অন্ত্রৰূপে প্রচুর 

পরিমাণে ব্যবতার করিয়াছিল। সেই সময় অবধি 

এই বাফু হইতে প্রাণ রক্ষা করিবার জন্য রসায়ন- 

বিদ্গণ যথেষ্ট গবেষণা! করিয়। অ।সিতেছেন। 

করলার দু'ষত বায়ু শোষণ কবিবার অসাধারণ 

শক্তি । সৈনিকের বিপদের সময় পোষাকের সঙ্গে 

তাহাদের নাপিকার অগ্রে কয়লা ব্যবহার করে। 

কয়লাব আরও উপকারিতা আছে। ইহ! নানা 

প্রকাবের বউ চমতক।রভাবে শুধিয়া লয়। সাদ! 

চিনি বা মিছরি তৈয়।ব করিবার সময় রসের মধ্যে 

অনেক রঙ. থাকে এবং পরিমিতভাবে কয়লার সহিত 

মিশ্রিত করিলে খুব পরিষ্কার সাদা চিনি পাওয়া যায়। 
পল্লীগ্র।মে পুক্ষবিণীণ দূষিত জলে অনেক প্রকার 

রোগের বীজাণু থাকায় ইহা সম্পূর্ণরূপে পানের 

অযোগ্য । আমরা জানি যে, এই দূষিত জল কয়লার 

মধা !দয়। হাকিয়া লইলে উহা! পানেব উপযোগী হয়। 

উহার কারণ এইট যে, কয়ল৷ জলের মধা হইতে দুষিত 

দ্রব্যগুলি শোষণ করিয়া লয় । 

ষে প্রকারের কয়লা শে।ষকরূপে ব্যবহৃত হয়, 

তাহা জ্বালানী কমল হইতে অনকে বিভিন্ন। 

শোষণকারী কয়লা অনেক উপায়ে পাওয়া যায়---যেমন 

প্রাণী, প্রাণীর রক্ত, কাঠ, নাবিকেল অথবা চিনি 
হইতে । উক্ত দ্রবাগুলি বেশ করিয়া! পোড়াইয়া 
লইলে কয়লা পাওয়া যায়। এই সকল শোষণকারী 
কয়লার মধ্যে কাঠের কয়লা সর্বাপেক্ষা কম 
বায়সাপেক্ষ। এই জন্য এই কয়ল৷ সাধারণতঃ বেশী 
ব্বজত হয়। সর্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ কয়লা তৈয়ারী 
করিতে হইলে চিনি হতে গ্রস্ত কর! আবশ্যক | 

কাঠকয়লা প্রস্তত করিবার প্রণালী মোটামুটি 
এইরূপ £--কাঠকে একটী চুলীব মধ্যে ভল্প 
পরিমাণ বায়ুর সংস্পর্শে উত্তপ্ত কৰা হয়। উহাতে 
কাঠ হইতে বাক়্নীয় দ্রব্য এৰং উদ্ারী তরল দ্রব্য 
শিগত হয়। চুল্লীর মধ্যে এক প্রকার পোড়া 
কঠিন দ্রবা থাকে-_-তাহাই আমাদের কাঠকয়ল। 
এই কাঠকয়ল।কে চূর্ণ করিয়া অন্তান্ত ্রণালীদ্বারা 
উহ।র শোষণশক্তি বদ্ধিত করা যায়। 

কয়লার শোষ্ণশক্তি কি প্রকরে সর্বাপেক্ষা 

বদ্ধিত করা যায় সে সন্ধে অনেক মৌলিক গবেষণা 
হহয়াছে এবং এখনও হইতেছে । কর়ল।র শোষণ- 

শক্তি ইটী বিষয়ের উপর নির্ভর করে-_একটা 
তাহার নিজের বিশিষ্ট শোষণশত্তি এবং অপরটা 
তাহার বিশিষ্ট উপব্ভাগ। শেষোক্ত নিষয়টীকে 

বদ্ধিত করিতে হইলে করলকে বিশেষভাবে চূর্ণ করা 
তাবশ্তাক। বিশিষ্ট শোষণশক্তি বদ্ধিত করিবার জন্য 

সাধারণতঃ নিয়লিখিত উপায় অবলম্বন কর! হয় £-_ 
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চত কয়লাকে তাপনহ মৃত্তিকানির্ম্িত নলের মধ্যে 

ঢুকাইয়া ৬০০০ জিজ্মী হইতে ১০০০০ ডিগ্রী পরাস্ত 

উত্তপ্ত করিতে হয়। ইহ।তে কয়লার শোষণশাস্ত 

অনেকগুণ বাড়িয়। যার়। করলাকে এইরূপ ভাবে 

উত্তপ্ত করিবার পক্ষে বৈদ্যৃতিক-চুষ্লী বেশী 

উপযোগী । 

বঝাযুর মধ্যস্থিত অগ্নজজানের সংস্পর্শে এইরূপ 

উত্তপ্ত করিলে কয়লা পুড়িয়া অঙ্গার-দ্বি-মঙ্পগ্জানে 

্পঞ্থ ০০৫৫০ 

পরিণত হয়। কাজেই উত্তপ্ত করিবার সমর 

কয়ল।কে বেশী বাযুর সংম্পর্শে না আসিতে দেওয়া 

উচিত। এক্ট জন্য পাম্প দিপা বামুকে বাহির করিয়! 

ওয়! হয়। অনেক সময় নাইট্রেজেন অথবা 

উদ্জান তাপসহ মৃত্তিকানির্মমিত নলের মধ্যে ঢুকাইয়া 
কয়লাকে উত্তপ্ত করা হয়। তাহাতে অনেক সহর 

কয়লার শোষণশক্তি বদ্ধিত্ত হয়। তাপের পরিম।ণের 

উপর করলার শেষণশক্তি যথেষ্ট নির্ভর করে। 
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পার না চলিতে আপনার পায় 

থাক” বুঝি তাই বসিয়া ? 

আছে ত” তোমার যা কিছু থাকার 
চুপে কেন থাক রোষিয় ! 
দৈর্ঘ ত তোমার আছেই আকারে, 
কার” নীচে নও প্রস্ছেতে, 

পুরুতে সদাই বিন্দু হতে বড়, 

পার গো সিন্ধুরে ভেদিতে । 

এত “গুণ' পরে গুরুতাও পেয়ে বেপে আছ” তুমি শুন্য জুড়িয়। 
পার” না নড়িতে তখন, এখানে, ওখানে, সেখানে, 
প”ড়ে থাক” নানা আকার ধরিয়ে পার+ নাক” শুধু ভাঙ্গিতে গ”ড়িতে 

বাস্প, তরল, স্থঘন। “শক্তি” থাকে না যেখানে । 

তুমিই কি তবে সাংখ্যের “পুরুষ” 
করম-বিহীন দর্শক ! 
ভেঙ্গে দাও মোহ, আবরণ ভেদি, 

হউক সাধন! সার্থক। 
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কষিকাধ্য বহুকাল হইতেই পৃথিবীতে বর্তমান 

আছে। বিশেষ করিয়৷ ভারতবর্ষের ন্যায় স্থুজলা 

সফল] দেশে রুষিকাধ্যের প্রয়োজনীয়তা মানব সভ্যতার 

আরম্তের সঙ্গে সঙ্গেই অনুভূত হইয়াছিল । চীন, 

গ্রীস, রোম্, মিশর ইত্যাদি অন্য প্রাচীন দেশেও কুষি- 

বিচার উতৎ্কষ বথেষ্ট পরিমাণে দেখা দিয়াছিল। 

কোন্ জমিতে, কিরূপ আবহাওয়ায়, কিরূপ স্থানে, 

কিরূপ সারে ও কিরূপ তত্বাবধানে কোন্ ফসল ভাল 

উৎপন্ন হয় তাহার সম্বন্ধে যথেষ্ছ গবেষণা হইয়াছিল। 

বালিযুক্ত মাটাতেই বা কোন ফসল জন্মে আর কর্দিমাক্ত 

মাটীতেই বা কি ফসল জন্মে, ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় কি 
ফসল জন্মে আর গরম আবহাওয়ায় কি ফসল জন্মে 

ইত্যাদি সমস্ত প্রকারের অবস্থা বিবেচন! করিয়া 

ফসল বৃদ্ধির প্রকৃষ্ট উপায় বাহির করা হইঈয়াছিল। 

এখনও ভারতবর্ষে, চীনে 'ও মিশরে স্নাতনী প্রথার 

চাষ প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান আছে। এই সকল 

স্থানের চাষের রীতিনাত হইতই বুঝা যায় কি 

পদ্ধতিতে প্রাচীন কালের কৃষিবিদ্যা আলোচিত 

হইয়াছিল । 

দেখিতে পাওয়া যাঁয় বে প্রীচীনকালের অন্যান্য 

বিজ্ঞানের ন্যায় কষি-বিজ্ঞানেও মর্ববত্র, প্রকৃতির কাষ্য- 

কলাপকে শুধু অন্থুসরণ করিয়। যাওয়া হইয়াছিল মাত্র। 

ভূয়োদর্শনে তাঁহারা অমানুষিক অধ্যবসায় সহিষ্ণুতা 
ওকৃতিত্ব দেখাইয়াছেন বটে, কিন্তু কার্ধ্যকারণ সম্বন্ধ 

নির্ণয়ে সাফল্যলাভ করিতে পারেন নাই । জমিতে 

সার দিলে ফসলের বৃদ্ধি হয় এইটুকু লিপিবদ্ধ করিয়াই 

তীহারা ক্ষান্ত ছিলেন, কিন্তু এ সারে ফসলের বৃদ্ধি 

হয় কেন ও কি উপায়ে হয় তাহা তাহারা ভাবিয়! 

দেখেন নাই । এইখানেই প্রাচীন বিজ্ঞানের 

অসম্পূর্ণতা ও আধুনিক বিজ্ঞানের অভিযানের আরম্ত। 

আধুনিক বিজ্ঞানের মূল উদ্দেশ্য, জমি ও তাহাতে 
উৎপার্দিত ফসলের মধ্যে আসল সম্বন্ধটা আবিষ্কার 

করা । 

প্রাচীনকালের এই প্রকার অসম্পূর্ণ কৃষি-বিজ্ঞান 
সম্বল করিয়! ভারতবর্ষ প্রভৃতি যে সকল প্রাচীন দেশ 

এখনও কৃষিকাঁধ্য চালাইতেছে তাহাদের জমিতে ফসলের 

পরিমাণ ক্রমশঃই কমিয়া যাইতেছে । ইহা সত্য যে, 

দেশও কাল নিয়ত পরিবর্তনশীল | কালের পরি- 

বর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কালোচিত ব্যবস্থাদিরও পরিবর্তন 

দরকার । কিন্তু কি বে এই পরিবর্তন, স্থান৪ কালের 

সঙ্গে তছুপযোগী ব্যবস্থাদির কি যে কাধ্যকারণ সম্বন্ধ 

তাহার কিছু ন। জানার দরুণ প্রাচীন পদ্ধতি অন্থসরণ 

করিয়া কৃফল ফলিতেছে। আধুনিক কালের ও আধুনিক 
স্থানের সঙ্গে সে প্রাচীন পদ্ধতি খাপ খাইতেছে না। 
আমাদের দেশে শতাধিক বর্ষ পূর্বেও মে স্থানে যেরূপ 

পরিমাণে বৃষ্টিপাত হইত সেস্থানে এখন আর তাহা 

হয় না, যে নদীতে যে পরিমাণ জল বহিয়! যাইত 

তাহা এখন আর সেরূপ বহে না? মান্ুষের রোগ, 
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ভোগ, দুঃখ দুর্দশা তখন যেমন ছিল এখন তাহার 

অনেক পরিবর্তন হইয়াছে; যে সকল ফসল সেকালে 

আবাদ হইত না নেব্প অনেক ফসল এখন দেশে 

আমদানী হইয়াছে। এক কথায় আবহাওয়া প্রায় 

সম্পূর্ণ পরিবস্তিত হইয়াছে । এক্ষেত্রে দেশকালো- 
চিত আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে কৃষি-বিজ্ঞানের 

আলোচন। আশু প্রয়োজন । 

আধুনিক সকল প্রকার বিজ্ঞানের জন্ম ইউরোপ 
ও আমেরিকায় এবং ইহাদের বয়স ছুইশত বৎসরের 

অধিক নহে । তাছার পূর্বে অঙ্গসদ্ধিৎস্ছ বৈজ্ঞানিক- 

চাণ অন্ধকারে হত্ত সঞ্চালন করিতেছিলেন মাত্র। 

ষোড়শ শতার্ধীতে ভন ছেল্মণ্ট, নামক এক বৈজ্ঞানিক 

লিদ্ধাস্ত করেন যে, গাছের উপাদান জল ব্যতিরেকে 

আর কিছুই নহে; অর্থাৎ গাছের শাখা, প্রশাখা; 

পাতা, ফুল ও ফল জলের নানাবিধ রাসায়নিক 

পরিবর্তনজাত পদার্থ মাত্র। অধ্যাপক বম্মেল এ 

সময়েই স্থির করেন, গাছের ভিতর যে লবণাক্ত 

পদার্থ পাওয়া যায় তাহাও জলের রূপান্তর। 

অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পধ্যস্ত এইরূপ আজগুবি 

মতবাদই প্রচলিত ছিল। এই সময়ে ল্যাোসিয়ে, 

প্রিষ্ট লি ক্যাভেন্ডিস্, লিবিগ, হেবালার প্রমুখ 

জগদ্িপ্যাত বৈজ্ঞানিকগণ আবিভূতি হইয়া বিজ্ঞানের 
ধারা ফিরাইয়৷ দেন। ল্যাভোসিয়ে প্রমাণ করেন 
যে আমরা নিঃশ্বাসের সহিত যে বাষু বাহির করিয়া 

দ্দিয়া থাঁকি উহা অক্ঞারযুক্ত এক প্রকার বায়বীক্ন পদার্থ, 

যাহা উন্কিদের পক্ষে প্রয়োজনীয় । প্রিষ্টলি এই 

সময়েই অ্নজান আবিষ্কার করেন এবং দেখিতে পান 

যে, অঙ্গারযুক্ত নাসানির্গত বানু আহরণ করিয়। 

উন্তিদ অক্লজান পরিতাঠগ করে । মানুষ এই অঙ্জান 

প্রশ্বাসের সহিত টামিযা লয়; অর্থাৎ মাচুষ যাহা 

পরিত্যাগ করে তাছা উদ্ভিদের প্রয়োজন এবং উক্কিদ্ 

যাহা পরিস্যাগ করে তাহা মাচ্ছয়ের প্রয়োজন । এই- 
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রূপে উন্তিদ ও প্রাণীর মধ্যে পরস্পর নির্ভরশীল যোগ- 

সুত্রের আবিষ্কার হয়। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও গ্রামাণ 

হইয়। যায় যে, উদ্ভিদের উপাদানে অঙ্গার থাকে এবং 

উক্ত অঙ্গার বাষু হইতে সংগৃহীত হয়। ইহ'র পর 

রাদার ফোর্ড “নাইট্রোজেন আবিষ্কার করেন এবং 

ডেভি সোড়িয়ম্ ও পটাসিয়ম্ ধাতু আবিষ্কার 
করেন । হেবোলার কিছুদিন পরে প্রমাণ করিয়া দেন 

যে, জৈব পদার্থ রাসায়নিক প্রক্রিয়াতে কৃত্রিম উপায়ে 

তৈয়ারী হইতে পারে। পূর্বে ধারণা ছিল, অঙ্গার 
যুক্ত কোন জৈব দ্রব্য জীবনীশক্তি ব্যতিরেকে তৈয়ারী 
হইতে পারে না। এইরূপে নব নব আবিষ্কারের 

সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞাত নানাবিধ তথ্যের মৃলীসূত কারণও 

বাহির হইয়া পড়িতে লাগিল। উনবিংশ শতাব্দীর 

মাঝামাঝি, লিবিগ্ সিদ্ধান্ত করিলেন যে, নাইট্রোজেন, 

ফস্ফরস্, পটাস্, চণ ইত্যাদি ভ্রব্য উদ্ভিদের পক্ষে 

অত্যাবশ্তক এবং অঙ্গারের নায় নাইট্রোজেনও উত্ভিদ 

কতৃক বাফু হইতে আহত হয়। লিবিগের এই 
সিদ্ধান্তের পর কৃষি-বিজ্ঞান নূতন পথ অবলম্বন করে। 

সারের ভিতর কোন্ জাতীয় পদার্থ বর্তমান থাকায় 

উহা উদ্ভিদের আবশ্তকীয় থাগ্যে পরিণত হয় তাহা 

আয়ত্ত হওয়ায় সারের ব্যবহার বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে 

হইতে থাকে এবং সার বিক্রয় একটা লাভজনক 

ব্যবসায়ে পরিণত হয়। 

কিন্তুঃ উল্তিদ্ বাযু হইতে, নাইট্রোজেন আহরণ 

করে, _লিবিগের এই সিদ্ধান্ত শীত্তই ভ্রমজনক 

বলিয়া ঘরা পড়ে। বুঝা যায় যে, নাইট্রোজেন 
প্রথমতঃ মাটার ভিতরে গিয়া সঞ্চিত হয়। সেখানে 

কোন রালায়নিক প্ররক্রিয়াদ্ধার৷ নাইট্রোজেন উত্তিদের 

থাহ্যরূপে পরিণত হয়। লাইট্রোজেনযুক্ত এই খাদ্য 
শিকড়ের ভিতর দিয়া উত্তিদের সর্বত্র চালিত হয় 

বাঘু হইতে অঙ্গার সংগ্রহ করিয়াই উদ্ভিদ ক্ষান্ত । 

অস্থান্ত যাবতীয় থান মাক্জীর ভিতর দিয় সং 
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হয়। মাঁটার ভিতর এমন কোন প্রক্রিয়া চলে 

যাহার উপর উত্ভিদের খাচ্যাখাহ্য, জীবন মরণ, পুষ্টি 
ক্ষয় সমন্তই নির্ভর করে। এইবার বৈজ্ঞানিকদের 

দৃষ্টি পঁড়ে মাটীর উপর। তীহারা বুঝিতে পারেন 
ঘে, মাটার তত্ব ও তথাকার নান্]ুবিধ প্রক্রিয়াদি 

নম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান না হইলে উদ্ভিদের তত্ব আলোচনা 

নক্ষল । 

জগছিখ্যাত রদাম্ষ্টেডের কৃষিবিজ্ঞান অনুষ্ঠান 

এই সময়েই প্রতিঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানের 

প্রতিষ্ঠাতা সার্ জন্ লজ প্রথমে একজন কৃত্রিম সার 
ব্যবসায়ী ছিলেন। তিনি দেখিতে পান যে, কৃত্রিম 

নার সময়ে সময়ে আশাহ্বূপ ফলন করে না। 

ইহা দেখিয়া! তিনি স্থির করেন যে, শুধু সার দিলেই 
যে ফসল ভাল হইবে তাহা নহে। যে জমিতে 

সার দিতে হইবে তাহার সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান লাভ 

করা পূর্বেই দরকার। তাহার প্রতিষ্ঠিত অনুষ্ঠানে 
ও অগ্তান্ত আরও কয়েক স্থানে মাটী সমন্ধে 

গবেষণা আরম্ভ হইয়া গেল। তাহার পর গত 

পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে কষি-বিজ্ঞান দ্রুত উন্নতি লাভ 

করিয়াছে । আমেরিকায় পূর্বে বে জমিতে মাত্র ১২ 
বুশেল ফসল হইত সেখানে এখন প্রায় ৩০ বুশেল 

ফসল হইতেছে । 

যাহা হউক, মাটা বিশ্লেষণ করিয়া মোটামুটি তিন 

প্রকার দ্রব্য পাওয়া যায় । (১) কঠিন দ্রব্য, বথা,__ 
প্রস্তর, বালুকা, শু কার্দম ইত্যাদি । (২) “কলয়েভ' 

বা কণাদল শ্রেণীর দ্রব্য । এরূপ ভ্রব্য জলে মিশাইলে 

চনি কিন্ব৷ লবণের ন্যায় সম্পূর্ণ মিশিয়। যায় না, আবার 

বালুক। এনং প্রস্তরের ন্যায়ও সম্পূর্ণ পৃথক্ হইয়৷ থাকে 

না। ইহা জলের মধ্যে ভাসিতে থাকে । চিনি জলে 

দ্রবীভূত হইলে উহার অন্তিত্ব শ্রেষ্ঠ অন্থুবীক্ষণ যন্ত্র 
স্বারাও দৃষ্টিগোচর করা যায় না; কিন্তু কণাদদল 

দেখিতে পাওয়া যায়, অর্জাৎ কণাদল দ্রবীভূত হয় না, 
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ভাসমান থাকে। বালুকা যদিও জলে মিশেনা 

তথাপি বিশৈষ প্রক্রিয়া্ধারা ইহাকে এত শৃঙ্গ অংশে 

ভাগ করিয়া ফেল! যাইতে পারে যে, ইহা তখন জলের 

মধ্যে ওতপ্রোতভাবে ভামিয়! বেড়াইবে, কখনই নীচে 

সমাবেশিত হইবে না: বালুকার এইরূপ অবস্থাকে 
“কলয়েড' অবস্থা বলা যাইতে পারে । বর্যার সময় 

নদীর ঘোল! জল সহজে পরিষ্কার হইতে চাহে না; 

কারণ জলের ভিতর মাটা “কলয়েড' অবস্থায় থাকে । 

ফটুকিরি দিলে মাটীর এ অবস্থার পরিবর্তন হয় এবং 

উহা নীচে পড়িয়া যায়। (৩) জলের সঠিত মিশিতে 

পারে এরপ ত্ত্রব্য যেমন-_“নাইট্রেটু অব সোডা, লবণ, 

ফস্ফরিক অস্্, ্থুপার ফল্ফেটু অব লাইম' ইত্যাদি। 

ইহারা জলে সম্পূর্ণরূপে ভ্রবীভূত হয়। 

কণাদলের ন্যায় ভাপিয়। বেড়ায় না । ইহাদিগকে 

দ্রেবনীয় পদার্থ বলা হয়। 

এই বিভিন্ন ধন্মী দ্রব্যগুলি একূপভাবে পরম্পরের 

সহিত সম্বন্ধ যে, প্রাণীদেহের স্ায় উহারাও মাটীকে 

একটা সজীব প্রাণীবিশেষ করিয়া তুলিয়াছে। প্রাণী 

দেহকে তিনভগ করিলে আমরা পাই হাড়, মাংস ও 

জলীয় দ্রব্য; হাড় বর্তমান থাকায় প্রাণীদেহ গঠন- 

বৈশিষ্ট্য লাভ করে, মাংস বর্তমান থাকায় হাড়ের 

সহিত অন্যান্য দেহাংশের, যথা পেশী, শিরা, নাঁড়ী 
ইত্যাদির সংযোগ সাধিত হয়, এবং জলীয় পদার্থ 

অর্থাৎ রক্ত ইত্যাদি থাকার দরুণ (দেহের সর্বত্র আহার 

প্রেরণ, পুষ্টিসাধন ও বিষ নাখন চলিতে থাকো! 
মাটার সম্বদ্ধেও এ রূপ বলা যাইতে পারে । মাটাতে 

থে পরিমাণ প্রস্তর, বালুকা, কর্দিম ইত্যাদি বর্তমান 
থাকে তাহার উপরে সেই মাটার বৈশিষ্ট্য নির্ভর করে 

অর্থাৎ মাটার জাতি নির্ণয় এ সকল হইতে করা যায়। 

মাটার ভিতর কণ।দল জাতীয় দ্রব্য বর্তমান থাকায় 

মাটা শুষ্ক হইয়া গেলে বালুকার ন্যায় চূর্ণ হইয়া বায় 
না, শক্ত টিলে পরিণত হয়; আবার মাটী ভিজ 
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থাকিলে বালুকার সায় ধইয় যায় না আঠার ন্তায় 
এক সঙ্গে লাগিয়া থাকে, অর্থাৎ মাটার ভিতর 
যাবতীয় বিভিন্ন পদার্থকে ধরিয়া রাখিবার জন্য কণা- 
দলের প্রয়োজন হয়। জলীয় দ্রব্য এই কণাদলের জন্য 
মাটী হইতে চুয়াইয়া অন্ত্র যাইতে পারে না। 

স্ঞ্থ 

কাজেই যে জলীয় বো মাটীর পুষ্টি, সে জলীয় ভব 
মাটার ভিতর সর্বত্র বর্তমান থাকিতে পারে, ধুইয়৷ 
যাইতে পারে না । 

টার ১ম খণ্ড. 
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শ্রীযুক্ত দক্ষিণারগুন মিত্র-মভ্মদার, বাণীরঞ্জন - 

(১) 

জীবনকে শক্তিরাজ্যের সর্বশ্রেষ্ঠ আসনে বসাইবে, 
সকল জীবেরই এট চেষ্টা। এই চেষ্টাটিই জীবের 
জীবন। 

এ ইচ্ছা পূর্ণ হইতে, বহু লক্ষ বৎসর গিয়াছে । 

আজও তাহা পূর্ণ হয় নাই। তবুও যুগের পর 

যুগ ইচ্ছার সংগ্রাম চলিতেছে । কিন্তু জীবের বিজয়- 

সিংহাসন বহুদূরে এখনও । 

কারণটুকু বড়ই স্থন্দর। যিনি বিশ্বের অষ্টা, 
*তিনি জীবন্ৃত্টির মূলেই, এ ইচ্ছাটিকে তাহার 
আপন ইচ্ছার পরম রহস্তে উজ্জ্বল করিয়া, উহাকে 

নিজের ছুটি পাশে ভাগ করিয়া রাখিয়াছেন। 

একটি প্রবল সুন্দর পুরুষশক্তি, আর একটি 

অমল স্থন্দর স্ত্রীশক্তি । অআষ্টা এঁ ছুটিকে একই স্থানে 

ভিন্ন করিয়৷ রাখিয়া, জগতের বিচিত্র বিজ্ঞান এবং 

বিচিত্র কাব্য গঙ্গাযমুনার ন্যায় এছুটি ধারাকে অনন্ত 

কালসমুদ্রের উদ্দেশে চির প্রবাহিত করিয়া 

দিয়াছেন । 

দুজনের হাত ধরিয়া দুজনেই ছুটিয়াছে । কিন্তু 

ছুজনের পায়ের নৃত্য ছুটিয়াছে দুটি তালে। 
একজন ছুটিয়াছে অশেষ শ্োতের বেগে গিরিশিল। 

লঙ্ঘন করিয়া আর একজন অপূর্ব তরঙ্গের কল- 

গান সমীরণে ছড়াইয়! দিয়। | 

কর্মের বীররস বাটিয়াছেন একজন | স্সেহ- 

মায়ামমতার আনন্দরস বাঁটিয়াছেন আর একজন | 

জগতে জীবন সঞ্চারের কথা মনে হয়। অতিত 

আদিতে, স্থদূর নক্ষত্রের আলোর ভিতর হইতে, এই 
ধরণীতেই আসিবার জন্য জীবন যখন ,সন্সেহ দৃষ্টি 
নিক্ষেপ করিয়াছিল, তখনই সেই আলোর কণায় 

কণায় কি এই বৈচিত্র্য ছিল? তাহারই কিছুকাল 
পরে, জীবন ষখন জীবকোষের ভেলাতে করিয়া, 

জলময় ধরণীর এপার ওপার পাড়ি দিতেছিল, তখন 

সে ভেলার নাবিকটি ছিল কে? 

যিনি ছিলেন, তিনি কি একা ছিলেন ? অথবা 

ছিলেন ছুজনেই ? 

জলের শৈবালে কি স্তীহারা আনন্দে ঘর বীধিয়া- 
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ছিলেন? একাত্মক কীটরূপে প্রথম যিনি জগতে 

জয়যাত্রা স্থরু করিয়াছিলেন, তিনিই কি জীবজগতের 
আদি অর্ধনারীশ্বর ? 

কিন্তু সে কথা এ জগৎ প্রথমেই জানিতে 

পারে নাই। একদিন প্রভাতে জাগিয়া সেই দিনের 

জগৎ দেখিল, সকলেরই মন কোথায় চলিবার জন্য 

চঞ্চল হইয়াছে । নুতন হূর্য্য কি থে কর্মের বার্তা 

লইয়া আসিয়াছে, স্পষ্ট যদিও তাহা বোঝা গেল 

না, কিন্তু এটুকু বোধ হইল যে, আলম্যের রাত্রির 

অবসান . হইয়াছে। আর নিদ্রায় স্থখ নাই, 

নির্জনতাতে সুখ নাই, নীরব নিশ্চল হইয়া থাকিতে 

প্রাণ চাহে না, কোন একটা কিছু কাজের জন্যই 

যেন মন উন্মুখ । সমত্তটা জগত জুড়িয়া সহসা যেন 

একট শ্রমের প্রভাত আসিয়া গিয়াছে । ক্ষুদ্র শিশু 

হামাগুড়ি দিতে শিখিলেই যেমন করিয়! শ্রমের ইচ্ছাটি 

তাহার হৃদয়ে আসিয়া যুক্ত হয়, ঠিক অকম্মাৎ এক 

স্বাধীন খেলার ইচ্ছারূপে, বেন তাহারই আদিরূপটি 

নীরব জগতে হঠাৎ জাগিয়াছে । 

জীবজগতের প্রথম কর্মশক্তি আসিয়া শ্রমের 

আনন্দ-উষার ভোরের দুয়ারে দীড়াইয়াছেন। 

এই জীবজগৎ সেই দিন হইতে সত্য সত্য 

সজীব হইল । আহারে এবং আহার অন্বেষণে তাহাই 

সহজ ইচ্ছা হইল । আহারে, দৃষ্টিতে, শ্রবণে সে 
নিজেকে উপলব্ধি করিতে লাগিল এবং প্রতি স্পশে 

অন্তরকে জানিয়া নব নব পুলকে পুলকিত হইতে 

লাগিল। বিপুল এই ধরণীর বুকে তাহার পর 

অজন্্র তন রূপে, নান! শুতন ভাবে; দেহে এবং মনে 

আপনাকে সুগ যুগ ধরিয়া সে প্রসারিত করিয়া 

চলিয়াছে । 

সেই দিনগুলিতেই' জগৎ প্রথম জানিতে 

পারিয়াছে যে, সে একা নতে। কোটি “কাটি 

বৎসরের নিদ্রার পরে জাগ্গিয়া, জাগরণের 'ভোরণে 
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পা দিয়াই সে জানিল, সে বিভক্ত, সে অসম্পূর্ণ । 
কিন্তু তাহার পরিপূর্ণ তারই জন্য অনাদ্দিকাল হইতে 
তাহারই পাশে নিজ প্রাণরসে জীবনদীপের তৈল 
সঞ্চয় করিয়া চলিয়াছে আর একজন । 

বিস্ময়ে, অদ্ধায়, কৌতুহলে, শ্রমমন্দিরের সোপানে 

প্রণত হইয়া, জীবের জগৎ অজ্ানারূপিনী সেঈ 

চিরসথীর হাতটি গ্রহণ করিল। 

সেই শুভ মুহূর্তটিকে ঘিরিয়া, পৃথিবীর জীব, 

জীবনের রথখানিকে গড়িয়া লইয়াছ্ে। ছুটি 

চাকার উপরে সজীব ভবনের রথ চলিল, বিজয়- 

ভেরী বাজাইয়া, অনন্তের কোন পথে, অতুলন 
শ্রমে পর্বতারণ;য ভেদ করিয়া, ঝড় ঝঞ্ধা সমুদয় 

পায়ের তলে মথিত করিয়া, অকাতর অবাধ গতিতে, 

আপনাকে ধরিত্্রীর কোলে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য | 

এজন্য জীবের অগণিত শ্রেণী জীবন উৎদর্গ 

করিতে বেদনা! বোধ করে নাই। এক জীব জীবন 

অঞ্জলি দিয়াছে, তাহার উপরে আর এক জীবের উত্তব 

হইয়াছে । জীবনে মৃত্যুতে, মৃত্যুতে জীবনে এই 

যাত্রা পথের ইতিহাস রচিত হইয়াছে । মতন নুতন 
কতই শ্রমের পথ দেখা দিয়াছে, জল হইতে জীব 

স্থলে আসিয়াছে, শামুকের খোলস হহতে আসিয়া 

হয়তে৷ বৃক্ষশাখায় বাসা লইয়াছে, হয়তো মাটির বুকে 

গর্ভ খনন করিয়া গৃহ বীধিয়াছে, পর্বতের গহ্বরে, 

বৃক্ষের কোটবে আবাস স্থান করিয়া লইয়াছে-_.এবং 

অবশেষে কুটার বীধিয়াছে । কিন্তু সব স্থানেই, 
শ্রমের আনন্দ-উষার (সেই দুইজন , তেমনি হাতে ভাতে 

ধরিয়া ছুটিয়াছে | 

6) 

ছুটিয়াছে ছুই জনেই কিন্তু পথের বহু বাধা 

ছুই জনকেই কম আহত করে নাই। তবু স্ষ্টিকর্তার 
অপূর্বব বিধান তাহাদিগকে চালাইয়! লইয়! গিয়াছে । 

কুটার হইতে তাহাদের গতি প্রাসাদ পধাস্ত, 
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এবং এখন আকাশ পধ্যস্তও। জগতের শ্রমরাজ্য 

চারিদিকে বিপুল হইয়! গড়িয়া উঠিয়াছে। তাহাদের 
প্রতিভ নানামুখে নানাভাবে বিকাশ লাভ করিয়াছে । 
কিন্তু তাহার মধ্যে তাহারা নিজেকে হারাইয়! যায় 
নাই। 

তাহার কারণ, বিধাতার ইচ্ছার রহস্যে ঢাক! 

বিজ্ঞান 'ও কাব্যের পতাক! তাহারা দুইজনে পাশা- 

পাশি বহিয়া লইয়া চলিয়াছে বলিয়া । সেইজন্যে 

লক্ষ্যপথও তাহারা কখনও হারায় নাই। কত দুঃখ, 

ভুল, ভ্রান্তি, হয়তো কত যুগে যুগে ঘটিয়াছে, কিন্তু 

আবার যুগে যুগেই সেগুলিকে দূর করিবার জন্য নুতন 
বলের সাক্ষাৎ মিলিয়াছে। 

এই যে বনে পশুযুথের মধ্ো স্ত্রীদের রক্ষণের জন্য 
পুরুষদলের ব্যন্ততা দেখিতে পাই, ইহার মধ্যে শ্রম 

নিবেদনের আগ্রহ কতখানি! স্ত্রীশক্তির কাছে 

পুরুষশক্তির আপন জীবনের পরিচয় এবং জীবন 

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার নিজের অন্তরগত কামনা, 
এ উভয়ই উহ্থার মধ্যে । 

আবার যখন দেখিতে পাই, আদিম যুগের 

বর্বর মানুষেরা এবং তাহারও পরযুগের আরও 

একটু উন্নত মানুষেরা, তুলনায় একটু উন্নত হইয়াও 

দাসত্ব প্রাথায় বহু বিবাহে জীবন পথের মালাগ!ছিকে 

কে না ধরিয়া, তুচ্ছ করিয়৷ ফেলিয়। চলিয়াছে, তখন 

মনে হয় যে শ্রমের পথে চলিতে চলিতে, জ্ঞানের 

বলাজ্যটুকু পার হইতে গিয়া, তাহার আলোকের বিচার 

বুদ্ধিতে তাহাদের ধাধ1 লাগিয়া গিয়াছে । 
সেইজন্য মানুষ যখন সমাজ গড়িল, মানবধন্মেরও 

অতিরিক্ত করিয়া ধম্মের শ্রেণী গড়িল, তখন মনে 

হইলে দোষ নাই যে, তাহার! কর্তব্যের পথে ইতশ্ততে 
পড়িয়া গিয়াছে! ইহাও আর এক প্রকারের পরীক্ষা। 

এখানে পুরুষশক্তি আপনার বলে জীবনের যুদ্ধে 

টিকিয়। গিয়াছে বট, কিন্তু জীবনের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 

স্পঞ্ধর [ ২য় বধ, ১ম খণ্ড 

হইতে পারিয়ছে কি না এখনও তাহা সন্দেহের 

বিষয়। কখনও সমাজ হয়তে! জীবন-গতির সম্মুখে 

দাড়াইয়া বলিতেছে, “রাখ, থাম।” ধর্মশান্ত্র একবার 
স্সেহে কোলে নিতেছেন, আবার আছাড়িয়া 

ফেলিতেছেন। শান্তর একরপে বলিতেছেন “যিনি 

সঙ্গিনী, তিনি শক্তিরূপিনী”, অন্তরূপে বলিতেছেন 

“এ সঙ্গ অমঙ্গল।” হয়তো বা অঙ্কুলি নির্দেশে 

পুরুষশক্তিকে বলিতেছেন, “সন্ন্যাস শ্রেয় ।” 

কিন্তু শ্রেয় কিন্বা! প্রেয়, এছুটি মনগড়া! পথের দিকে 

মন দিতে বিজ্ঞান স্বীকৃত হইল না। রথের রশ্মিগুলি 

পুরুষশক্তি ও স্ত্রীশক্তি উভয়ের হাতে তুলিয়া দিয়! 

সে বলিল, “তোমরা চল। জ্ঞানরাজ্যটি তোমাদের 

স্বর্গ হইতে পারে, কিন্ত তোমর! থে মানুষ, শ্রমরাজ্যের 

অধিবাসী তোমরা । আপন পথেই তোমরা লক্ষ 

স্বর্গ গড়িতে পারিবে । তোমর! যেদিন তোমাদের 

পণ চলা ছাড়িয়া! দিবে, সেদিন স্বর্গের৪ কোন মূল্য 
নাই।” 

তাহার পর দেখ! গেল যে কতই ধরণের সভ্যত| শেষ 

কয়েক সহম্র বখসরের মধো উঠিল এবং পড়িল, কিন্তু 

জীবনের কম্ম-গতি একই ধারাতে নিরুদ্ধেগে কালের 

পথ বাহিয়া চলিয়াছে। সহস্র নীতি, সহম্্ বিধি, 

সহম্র অনুশাসন এখন স্শুধু তাহাদের অগ্রে অগ্রে 

চলিয়া তাহাদের পথের ধুলি সরাইয়া দিতেছে । 
ধণাত্মক এবং ধনাত্মক এই যে তড়িতের ভিতরে 

ভড়িৎ-স্বভাবের দুইটি অংখ আছে, এই অংশ দুইটি 

যেমন পরস্পর স্বাধীনঃ তেমনই পরস্পর সহযোগী। 

জীবস্থত্রির বহু পূর্বের, এই জগদ্ধিকাশের আদিতে 
সৃষ্টিকর্তা ইহাদের হাতে কি কি অধিকার রাখিয়া 
দিয়াছিলেন, এত যুগ পরে, বৈজ্ঞানিকেরা আজ 

তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া বিস্মিত হইতেছেন। 

তাহারা দেখিতে পাইতেছেন, ইহার মধ্যে অস্পষ্টতা 

কিছুই নাই। এই ধরণীর মাটির মতই তাহা স্পষ্ট। 
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পদার্থের অবিশ্রাীম কাজ করিয়া ছুটিয়াছে--পরম্পরের 

সেই সহযোগীতায় । প্রতিটি অণুর অস্তিতও অক্লান্ত 

শক্তিব্যয়ের সহযোগীতায়__সেই হাতে হাতে ধরিয়া 
চলার? জীবলোকের আজিকার দিনে সে শ্রেষ্ট 

জীব মানবের- মর্শদেবতা তাহার অন্তহীন শ্রম- 

রাজোর যে যুগযুগান্তের খাতাখানি খুলিয়াছেন, 

তাহার অক্ষরও কোন আস্তরণের উপর লিখিত নয়, 

সে অক্ষরগুলির মুখ পরিষ্কার ছুপিঠে । উহার ভিতরে 

হয় তে! অশ্রুর ধারা মিলিবে না, রক্তের লালিম! 

পাওয়া যাইবে না, কিন্তু প্রস্তরে, ধাতুতে, জীবনের 

পরিপূর্ণ ব্যথা জমাট হইয়া প্রত্যক্ষ হয়! রহিয়াছে । 

সেখানে পুরুষশক্তির ক্ষমতার দস্ত, স্ত্রীশক্তির ম্মেভ- 

মমতার আতিশবা, সমস্ত ঝরিয়া খসিয়া গিয়া, নিঃশব্দ, 

প্রাণহীন পদার্থে পূর্ণ প্রাণের মূর্ত সাক্ষ্য জাগিয়া 
আছে। এগুলির কোনটিকে ক্রম বিকাশের প্রতীক, 

কোনটিকে জ্ঞানের প্রতীক অথবা কোনটিকে অন্য 

কিছুর প্রতীক বলিতে পারি, কিন্তু-সকলের উপরে 

এগুলি বে শ্রমের প্রতীক, শক্তির প্রতীক এ বিষয়ে 

ভুল কি? চিন্তার দিক দিয়! মানুষ ন্দি কখনও 

বিধাতার নিকটে তাহার শ্রেষ্ঠ উপহারটা লইয়। গিয়া 

ঈাড়ায়, তবে সেই সঙ্গে এই অক্ষরগুলির উপর নির 

করিয়াই তাহাকে সমস্ত জীবন-পরিচয়ের হিসাবটি 

নিয়া পৌছাইঈতে হইবে সৃষ্টিকর্তার পন্মাসন তলে। 

কেন না, সেখানে সকল রত্বু। সকল মাণিক্যের 

অপেক্ষা সত্যের প্রভাবটি বেশী। বে রভস্তের 
বিন্দুটি তিনি স্থষ্টির মূলে রাখিয়া দিয়াছেন, সেটি এই 
সত্য। এই সত্যের মুণ্তিটি বিশেষ জ্ঞানের ভিতর 

»দিয়া, সকল অবস্থাতেই দেখা বায় এবং জীবনকাব্যের 

ভিতর দিয়। ইহার অমৃত সব সময়েই আস্বাদন করা 

যায়। এটি পরিপূর্ণ তরি মৃত্তি। সচলতার জীবন 
গতি। স্থপ্টিকর্তা অন্য কোন উপহার কামনা করেন 

কি না জান! যায় নাই, কিন্ত প্রত্যেক সৃষ্ট বস্তুর কাছেই 

ষ্পঞর ০৯ 

নেতিনি এ জিনিষটি চাহিয়াছেন' তাহারা নিখুঁত- 

ভাবে পরিপূর্ণ হইয়া তাহাকে ইহা! উপহার দ্িক+_ " 
এটিও সত্য। 

(৩) 

এইজন্য, জগতে যখনই ঘাহা কিছুরই বিকাশ 
হইয়াছে, তিনি পুরুষশক্তি এবং স্ত্রীশক্তি উভয়কেই 
তাহা বাঁটিয়। দিয়াছেন, তাহারা পরিপূর্ণ হউক। 

তাহাদের উভমেরঈ প্রাণও চিরদিন সেই লক্ষ্যেই 

ছুটিয়াছে। (সে জন্য সভাতার আদি হঈতে আজ 
পধ্যন্ত যেমন স্ত্রীপুরুষের শধিকার লইয়া বিবাদ? 
কাধিয়া আছে, তেমনই দুজনেই তাহার! পূিবীর হাল 

ধরিয়। চলিয়াছেন । গৃহকাশ্থা, সঙ্গীতে, শিল্পে, সমাজে, 

রাষ্ট্রে, মন্দিরে, তাহাদের বিবাদ এবং প্রীতি সমন্ত্োতে 

চলিয়ছে। উভয়ে অংশী বলিয়াই, এবং অংশী 

বলিয়াই আজও যে মানব জগংশক্তির সর্বশ্রেচ 

সিংহাসন শীান্তি'কে পায় নাই সে শুধু ছুই অং 
দুইজনকে এখনও সম।ক্ জানিয়া উঠিতে পারে নাঈ। 
এই হেতুটুকুতে। 

জ্ঞানের রাজ্যে উভয়ের দ্বন্দ চলিয়াছে । সমাজে 

দবন্ব চলিয়াছে । রাষ্ট্রে এবং অন বন্ৃপ্রকারে । কিন্তু 

দুইটী শক্তির, পরম্পরের বন্ধু হইয়া হাত মিলাইবার 

একটী মাত্র অনাদি হইতে অনন্তকালব্যাগী চিরন্তন 

হান শ্রমরাজ্যে । 

এইখানেই দুইজনের পরিপূর্ণ মৃতিথানির 
আভাস পণওয়া মায়। লৌকিক ধশ্ম আসিয়া বখন 

গৃভমধ্যে দাড়াইয়। বলিলেন, এটি ইহার নিষেধ, ওটি 

উহার নিষেধ । খন শ্রম বলিলেন, সত্য ধশ্ম তো 

মানবপম্ম জগহ খাত্রার জীবনপথে 

উভযের মিলিত শ্রমে। শ্রম জয়ী হটলেন। পুরুষ 

মন্দির গড়িল, তাহাতে শিল্প আকিল। স্ত্রী অঙ্গন 

পরিচ্ছন্ন করিয়া তাহাতে আলিম্পন আকিলেন। 

কলা জন্মলাভ করিল। কিন্তু সে শ্রমের গর্ভে। 

51 ন্য়। 
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কল৷ জন্মলাভ করিয়া নিষেধ বাধ! উড়াইয়। দিল। 
এইরূপ করিয়া সকল কর্মেই অবশেষ যে তিলকটি 

অক্ষয় হইয়। আছে, সেটি শ্রমের। 

যেদিন শ্রমকে জগৎ্-মানব স্ত্রীপুরুষের মধ্যে সমান 

ভাবে, অসন্দিপ্ধরূপে দেখিতে চাহিবে, সেই দিন 

মানুষের সকল ভাগারের সকল দ্বার খুলিয়া যাইবে 

এবং শক্তিরাজ্যের সর্বশ্রেষ্ঠ সিংহাসনের বেদিটি দেখা 

যাইবে । কর্তব্যের সজাগ বুদ্ধিতে, সজাগ সমতায়, 

মনোভাবের নিভীকতায়, শাস্তির মঙ্গলে একটি 

আনন্দময় জগৎ হুন্দরতর লোকে তাহার লিপিখানি 

পাঠাইবে ।__-“এতদিন বুথ চলি নাই; আমি 

আসিতেছি।” 

আসিতেছে । জগতময় শ্রদেরই সাড়া পড়িতেছে। 

মই জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ, মানুষের স্বাধীনচিত্ত 
জগতের সর্বশক্তি, পথচল! পথিকের বিজয়গীতি। 

মৃত্যু উচ্চেও, মৃত্যু নিয়েও; ধনী হ্ুখী নহে, 

দরিত্রও নয়। কিন্ত যে শ্রমী সে অমর। সেখানে 

অতি ক্ষুদ্রও অনন্ত বৃহৎ হইয়া গিয়াছে । সারাদিন 

স্বামীন্ত্ীতে রৌদ্রতাত্র আকাশের নীচে শ্রমে অক্লান্ত 
থাকিয়া, দিনান্তে ঘাম মুছিতে মুছিতে যখন বিশ্রামের 
মুখে কুটীরে তাহারা ফিরে, শিশুদল ছুইদিক হইতে 
আসিয়া ছুইজনকে ঘিরিয়া ধরে, গাছের নীচে 

আগুনের ধূনী জালাইয়া সন্ধ্যায় শান্তিতে যখন 

নী [ ২য় বর্ষ ১ম খণ্ড 

ব্য নঙ্গীত তাহার ক হইতে উদ্ভিত হর, আর 
গৃহিনীর সবল হস্তের দীপ কুটীর মধ্যে উজ্জ্বল 
হইয়। উঠে, তখন সে দৃশ্যে রাজার তৃপ্তি হয়, 

গৃহীর তৃপ্তি হয়, দীন ছুঃখীর তৃপ্তি হয়, মন্গ্যাসী 

মুক্ত হন। কেননা ধর্নী হহীর্দেরই রাজত্ব, মান, 

অভিমান, দর্প, কপটতা, ক্ষমত। সকলের উপর দিয়। 

ইহাদের মুকুটের চুড়া। স্বাধীন গৃহ ইহাদেরই। 
আশা ও কর্ম ইহারাই জীবস্ত। ইহারাই জগতে 

নিব্বিলাস, নিব্বিরোধ। ধরণী কোল পাতিয়া 

ইহাদিগকে ধরিয়াছে, আকাশ হৃদয়ের আলিঙ্গন 

দিয়া আছে, কর্ম একটা শিশুর মত ইহাদের সম্মুখে 

নু করিতেছে । অবিরাম গতিতে পথ কাটিয়া 

চলিয়াছে ইহার! ধুগধুগান্ত নদীর ধারার মত, সিদ্ধি 

সমুদ্রের আহ্বানে ! ইহারাই জগতের শোণিত। 

এই শোণিতশ্োত মানবের শ্রেণীতে শ্রেণীতে 
বিভাগে বিভাগে নিব্বিচারে সমস্ত ধমনী ভরিয়া 

যখন বহিবে, তখবৰ জীবজগৎ সার্থক হইবার, তাহার 
সত্য আকাজ্াটি পূর্ণ হইবার বিলম্ব থাকিবে না । 

তখন মানুষ জীবনলোকে আনন্দে বলিয়া উঠিতে 

পারিবে সেই আমি, 
যে, 

মহা৷ রথযান্রায় চলিয়াছি। 

আমি সেই, 

"পুর্ণের পদপরশ যাহার 'পরে 1৮, 
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[শ্রীযুক্ত সন্ন্যাসিচরণ চন্দ্র ] 

( পূর্ববান্বৃতি ) 

আমাদের নৌকার আর একটি লোক একথানি 

দা হাতে করিয়! পূর্বেবাক্ত শিকারী মাঝির সহগামী 
হইল, কারণ জঙ্গলের ভিতর যখন লোকে প্রবেশ 
করে, তখন তাহার! হস্তে একটি দ। কিন্বা কুড়াল 

লইয়া জঙ্গলে যায়। কদাচ নিরস্ত্র অবস্থায় যাওয়া 

উচিত নহে। ভদ্রলোকের পক্ষে যখন শিকার 

করিতে জঙ্গলে উঠা হয়, তখন একখানি ছোর৷ 

কাছে রাখা আবশ্তক; কারণ সুন্দরবন জঙ্গল 

অতস্ত বিষধর সর্প-সঙ্কুলস্থান। হাতে 

একখানি অস্ত্র রাখা বিশেষ আবশ্টক, কারণ 

অনেক ময় সর্পের সম্মুখে পড়িলে বন্দুকের দ্বারা 
বিশেষ কাধ্য হয় না। হয় সেই সময় দা কিনব 

কুড়াল দ্বারা তাহাকে মার! হয়, নচেৎ তাড়াতাড়ি 
একটি সরু গাছ কাটিয়া লইয়া তৎক্ষণাৎ লাঠি রূপে 
ব্যবহার করা যায়! ইহা ছাড়া যদি কোন ঝোপ 

বা জঙ্গলের সম্মুখে পড়া যায়, তখন তাহাদ্ারা 

পথ করিয়া লওয়া যায়। এইরূপে দা কিন্বা৷ কুড়াল 

জঙ্গলের ভিতর বিশেষ উপকার দেপ্, ভদ্রলোক দী 

কিন্বা কুড়াল না লইয়া ছোরা লয়। ইহার! সেইজন্য 
"একখানি দ। লইয়। চলিল। 

আমরা নৌকায় তখন আহারার্দির জন্য ব্যস্ত 
হইলাম । আমাদের সেই সহ্যাত্রীটী তখন ভাত 
চড়াইয়! দিয়াছিল, আমর! সকলে হাতাহাতি তাহার 
সাহায্য করিতে লাগিলাম। পূর্বরাত্রের মহস্থ 

ভাজ! ছিল তাহার ঝোল হইল। তাহার দ্বারা 

নৌকার ভিতর বসিয়া আহারাদি ক্রিয়া সকলে 

সম্পাদন করিলাম এবং এদিকেও সেই ছোট হরিণটা 

রারের আহারের জন্য ছাড়াইবার ব্যবস্থা করা 

হইতেছে । 

আমরা সকলে আমাদের সেই নৌকার মাঝির 

প্রতীক্ষায় সর্বদাই জঙ্গলের দিকে নজর রাখিয়াছি 
সে কখন ফিরিয়া আসিবে এবং সেই সহিত উৎস্থৃক 

হইয়াও রহিয়াছি যে দে কোন মৃগ শিকার করিল 
কিনা? আমর! সকলেই এরূপ আলোচনা করিতেছি 
এবং যতই বেলা যাইতেছে ততই আমরা নৌকার 

ভিতরে সকলে অধৈর্য হইয়৷ পড়িতেছি যে, সেই 

লোক কখন ফিরিয়া! আসিবে, আমরা আবার জঙ্গলের 

ভিতর শিকার করিতে প্রবেশ করিব, কিন্তু 
আমাদের সেই মাঝির কোনরূপ সন্ধান নাই। 

নৌকার ভিতর বসিয়া আমরা ক্রমেই উদ্গ্রীব 
হইয়৷ পড়িয়াছি এবং সেই সঙ্গে তাহার উপর অত্যন্ত 

বিরক্ত হইতেছি এবং নিজেদের নির্বঘদ্ধিতার জন্য 

যতদুর সম্ভব হা হতাশ করিতেছি । তখন আমরা 
বলাবলি আরম্ত করিলাম যে তাহার নিকট বন্দুক 

দেওয়। যতদূর সম্ভব তুল হইবার হইয়াছে । জ্র্জলের 
ভিতর যদি তাহার কোন বিপদ হয়; তাহা৷ হইলে 
সর্বনাশ উপস্থিত; কারণ এ জঙ্গলের অবস্থা আমরা 

বিশেষ কিছুই জানি না। ইহার ভিতর আর কোন 

7 
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নদী আছে কিনা তাহ। বুঝিতে পারিতেছি না কিছ 

এজঙ্গলের ভিতর কিরূপ অবস্থা খুব “হো?” গাছের 

ঝোপ রহিয়াছে কিনা তাহা ও বুঝিতে পারিতেছি না। 
কারণ বে জঙ্গলের ভিতর হদে গাছের ঝোপ থাকে 

তাহা! অত্যন্ত খারাপ তাহার মধ্যে একে ত 

পথ ঠিক কর! ঘায় না তাহার উপর হদে। বনের ভিতর 

ব্যাত্ থাকিলে তাহাও দেখা বায় না। হদো 

গাছের ঝোপের ভিতর অনেক সময় বিষধর সপ 

সকল কুগুলী হইয়া থাকে। মানুষ তাহ। বুঝিতে 
পারে না। অনেক সময় মানুষ যে মুহর্তে সেই 

জঙ্গলের নিকট পা দেয়, সেই মুহূর্তে তাহাকে সপে 

দংশন করে। এই সব বিষয় আলোচনা করিতেছি 

এপ সময় তখন বেলা বোধ হয় লাডে চারিটা 

আন্দাজ হইবে দুরে একটা বন্দুকের শব শ্রুত হইল । 
কিন্তু জঙ্গলের ভিতর বন্দুকের শব্দের দ্বারা স্থানের 

দূরত্ব অচ্থভব করা বায় না। কতদূরে যে এরূপ 

শব হইল তাহাও বুঝিতে পারিলাম না। তবে 
তাহা বে অভ্যন্ত দূরে হইয়াছে তাহা একরূপ আন্দাজ 
করিলাম । 'তখন আমরাও বন্দুক বাহির করিয়া 

আওয়াজের দ্বারা সক্কেত করিব এইরূপ মনস্থ 

করিতেছি, কিন্তু আর আওয়াজ করা হইল না। 

আমাদের পূর্বে কথা ছিল যে পর পর ঘদি ছুইটা 

শব্দ হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে কোনরূপ 

বিপদের সম্ভাবনা । এখান হইতে তাহার প্রত্যুত্তর 
দেওয়৷ আবশ্যক । কিন্তু দেখা গেল তাহার কোনরূপ 

নহে, কারণ পর পর দুইটা শব্ধ হইল না। 

আমরা তখন অনুভব করিলাম যে হয়ত কোন 

হরিণের পদচিহই ধরিয়া যাইয়া দুরে পড়িয়াছে সেখানে 
সেই হরিণের সন্ধান পাইয়া তাহার উপর গুলি 

করিয়াছে । কিন্তু খন বুঝিলাম যে তাহার শীত্র 

প্রতাবর্তীনের উপায় নাই, তখন আমরা সে বেলা 

জঙ্গলে উঠিবার আশ! একরপ পরিত্যাগ করিয়া 
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উতকন্টিত হইয়া কেবল তাহারই জন্য অত্যন্ত 

রহিলাম । 

আমাদের পূর্ব হইতেই জানা আছে বে সুন্দরবন 

জঙ্গলের নিকটস্থ প্রদেশে যে সমস্ত লোক বাস করে 

এবং তাহাদের মধো যাহাদের শিকার করিবার সথ 

আছে তাহার। বদি কখনও একটী ভাল বন্দুক পায় তাহ৷ 

হইলে তাহাদের শিকারে নিবৃত্ত করা দুষ্কর ব্যাপার হয়, 

তখন তাহাদের বাটীতে ধত কাধ্যই থাকুক বন্দুক 

পাইলে তাহারা সে সব কার্ধা ফেলিয়া! শিকার করিতে 

জঙ্গলের ভিতর চলিয়া যাইবে । এমন কি, চাষের 

সময় যখন হয়ত একদিন চাষ বন্ধ রাখিলে ক্ষতি 

হইবে কিন্বা হয়ত তখন একটী মজরের দীম পীঁচসিকা। 

দেড়টাকা! সেই সময়ও এইরূপ অবস্থা। যদি 

তাহাদের বল! যায় বে আচ্ছ! বন্দুক দিতেছি সকালে 

জঙ্গলে যাঁও ছুই তিন ঘণ্টা সময়ের বেশী বিলম্ব 
করিও ন।, আমরা অন্যত্র চলিয়া যাইব। তাহারা 

তখনই স্বীকার করিবে “হী বাবু তাহাই হইবে এই 
আমরা ফিরিম্না আসিলাম বলিয়া আপনারা নিশ্চিন্ত 

থাকুন।' কিন্তু একবার চলিয়। বাইতে পারিলে 

তাহার! দুই ঘণ্টার স্থানে আট নয় ঘণ্টা লাগাইবে। 

ধদি জঙ্গলে উঠিবামাত্রই একটী হরিণ পায় তাহা 

হঈলে সেই হরিণকে ফেলিয়। রাখিয়া অথবা তাহাকে 

অন্য কোন হিংস্র প্রাণীতে না৷ খাইয়৷ ফেলে কিনব! অন্য 

কেহ চুরি করিয়া না লইয়া বায় সেই জন্য গাছের 

উপর বাঁধিয়া রাখিয়া আবার হরিণ পাওয়া যায় 

কিনা তাহার চেষ্টা করিবে। তাহাতেই হয়ত সন্ধ্য। 

হইয়া যাইবে এবং হয়ত আর হরিণ পাইল না কিন্তু 

তাহাতেও তাহাদের কিছু আসে যায় না। এইরূপ 

অবস্থা অনেকবার হইয়াছে! এ সব লোকের হাতে 

বন্দুক দিয়া তাহার পর একদিন বিলম্ব হইয়াছে এবং 

তাহাতে কত কার্য্যের ক্ষতি হইয়াছে? 
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কিছুতেই তাহাদিগকে পার! বায় না। ইহা! আমাদের 

জান! আছে। 

তখন সেখানে বদিয়া আমরা তাহাই আলোচন। 

করিতে লাগিলাম বে আজকার শিকার ত আমাদের 
বিফল হইল। আজ বৈকালে বদি জঙ্গলে প্রবেশ 

করিতে পারিতাম , তাহা হইলে হয়ত আরও দুই 

একটা হরিণ পাইতাম এবং রাত্রের জোয়ারে আমর! 

ফিরিয়া যাইতে পারিতাম। এইটী সদাসর্ধবদ। জান। 

আবশ্যক _কলিকাতার দিক হইতে স্থুন্দরবন জঙ্গলে 

আসিতে হইলে নদীতে যখন ভাট। হইবে তখন 

আসিতে হইবে এবং সুন্দরবন হইতে ফিরিয়! 

কলিকাতার দিকে বাইতে হইলে নদীতে ঘখন জোয়ার 

হইবে তখনই যাওয়া যাইবে । ইহা অবশ্য নৌকার 

স্বন্ধে, ্টামারের সম্বন্ধে আলাদ! কথা । কারণ ্রীমার 

কিপ্থা মোটর বোটের জোয়ার ভ|টার আবশ্যক 

হয় না। নদীতে জোয়ার ভাট। যাহাই থাকুক সে 

সমানভাবে চলিবে । সে যাহা হউক আমর! গিয়াছি 

নৌকায় ইহার চলিবার সময় জোয়ার টার দিকে 

লক্ষ্য রাখিতে হইবে । নচেখ ইহ! চলিবে না। যাহা 

হউক তখন আমরা সেই সন্বন্ধে আলোচনা করিতে 

লাগিলাম। প্রথমে আলোচন। করিতে লাগিলাম যে 

আমাদের ফিরিয়! যাওয়া হইল না। তাহার পর 

আলোচনার বিষয় হইল (ৰ অদ্য বৈকালে শিকারের 

আনন্দ হইতে বঞ্চিত হইলাম । কিন্তু সর্বশেষে 

তাহাদের বিষয়ে বিশেষ চিন্তিত হইয়। পড়িলাম 

এদিকে শীতকালের বেলা শীঘ্র অবপাঁন হইতে 

লাগিল, কিন্তু তাহাদের সেই একবার বন্দুকের শব্দ 

ছাড়া আর কোনরূপ সন্ধান পাওয়া যায় নাই । 

তখন বেলা যতই অবসান হইতে লাগিল আমরা ততই 

চিন্তিত হইতে লাগিলাম। মধ্যে মধ্যে মনোভাব 

এরূপ হইতে আরম্ভ করিল যে, নৌকা হইতে উঠিয়া 

জঙ্গলের ভিতর তাহাদের সন্ধান করি, কিন্তু তাহা 
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অসম্ভব কারণ তখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়। আসিয়াছে । 

চারিদিক প্রায় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইতেছে-__এরূপ 

অবস্থায় কোথায় তাহাদের অনুসন্ধানে যাইব। 

সেই জঙ্গলের সধন্ধে আমাদের বিশেষ কিছুই 

ধারণা নাই, তাহার উপর নদীতে জোয়ার আসিগ্নাছে 
তাহাতে জঙ্গলের মধ্যস্থিত ছোট বড় নদী সকল 

যাহ৷ ভাটার সময় একেবারে শুষ্ষ হইয়াছিল তাহ৷ 

পূর্ণ হইয়াছে এবং জঙ্গলের নিষ্নপ্রদেশসকল জলে 

ভরিয়া গিয়াছে এবং বাইতেছে। এরূপ অবস্থায় 

তাহাদের জন্য ব.পরোনান্তি চিন্তিত হইয়া পড়িলাম। 

এদিকে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া রাত্রি সমাগম হইল 

তথাপিও তাহাদের কোনরূপ সন্ধান নাই। এরূপ 

অবস্থায় রান্র যখন আটট। হইয়াছে তখন আমরা এব্প 

মানস করিলাম যে নৌক। হইতে বন্দুক ছোড়া হউক 

তাহার শব্দ পাইলে তাহার! বুঝিতে পারিবে । মধ্যে 

মধো আমরা নৌক। হইতে খুব জোরে জোরে “সাই” 

অর্থাৎ জঙ্গলের মধ্যে কাহাকে ও ডাকিবার সঙ্কেতধ্বনি 

পূর্ব্ব তাহার বিষয় বর্ণন। করিয়াছি বে জঙ্গলের ভিতর 
কাহারও নাম উচ্চ(রণ করিয়া ডাক উচিত নহে এবং 

মে আওয়াজ৪ বহুদূরে বায় না। তাহার মধ্যে “কুই” 

বলিয়৷ উচ্চে চীৎকার করিলে তাহার শব্দ বহুদূর 
পধ্যন্ত যায়। সেইরূপ ধ্বনি করা হইতেছে কিন্তু 

কোনরূপ তাহাদের সাড়া নাই। তাহার উপর 

নৌকার মধ্যে বিপদ ৷ যে লোক জঙ্গলে প্রবেশ করিয়া- 

ছিল্ল তাহার এক ভ্রাত। নৌকায় ছিল সে আরও 

অস্থির হইয়া উঠিয়াছে এবং একরপ ক্রন্দন আর্ত 

করিয়াছে । তাহাকে স্থির করান আমাদের আরও 

তুর্ঘট ব্যাপার হইয়া উঠিল । সেই সময় নৌকার 

ভিতর সকলেন একরূপ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে । 

যে সময়ে আমরা নৌকার ভিতর বন্দুকের শব্ধ 
করিবার বন্দোবস্ত করিতেছি অর্থাৎ টোটা 

বাহির করিয়া বন্ধুকে ভরিব বলিয়া! ঠিক হইতেছি, 
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সেই মূহুর্তে আমাদের অদূরে অর্থাং খালের মুখে যে 
স্থানে আমাদের নৌকাটা বাঁধা রহিয়াছে সেখান হইতে 
তিন চারি শত হস্ত দূরে একটী বৃহৎ ব্যাস্ত্র ডাকিয়া 

উঠিল। বৃহৎ বুঝিতে পারিলাম তৎপর দিবস তাহার 
পায়ের দাগ দেখিয়া, কারণ ব্যাস্ত ছোট কি বড় তাহ! 

তাহার পদচিন্থ দেখিয়া অনুভব কর! বায়। আমরাও 

যে দিবসের কথা বল! হইতেছে তাহার পর দিবস 

সেই স্থানে দেখিতে উঠিগ্লাছিলাম থে কিরূপ ব্যাস্ত 
এই স্থানে কল্য রাত্রে ছিল। সেযাহা হউক যেমনি 

সেই ব্যাস আমাদের সন্নিকটে ডাকিয়া উঠিয়াছে 
তখনি আমাদের সেই পূর্ব্বোক্ত সাহসী সঙ্গীটী ভয়ে 
নৌকার ভিতর চীৎকার করিয়া উঠিয়াছে এবং এপ 

চীংকার আরম্ভ করিল যেন তাহাকে নৌকার ভিতর 

আসিয়া ব্যাপ্ত্রে ধরিয়াছে। যতই তাহাকে খ্ির 

হইয়া থাকিতে বলা হইতেছে, সেব্যক্তি ততই 

ভয়ে অস্থির হইয়! উঠিতেছে এবং এক এক সময় 
এরূপ করিতেছে যে যেন সে নৌকা হইতে 

লাফাইয়া পড়ে এবং সে বারংবার অন্গরোধ করিতে 

লাগিল যে এখান হইতে নৌক। খুলিয়া দিয় অন্যদিকে 

চলিয়া যাই। কিন্তু আমর! বলিলাম যে কিরূপে 

ইহা হইতে পারে। আমাদের ছুইজন সঙ্গী জঙ্গলের 

ভিতর পড়িয়া রহিল আর আমরা তাহাদের এখানে 

ফেলিয়া অন্যত্র চলিয়া যাইব তাহ! কখনই হইতে পারে 

না। তবে খালের এধার হইতে অন্যধারে এখন নম 
বধিয়। রাখ। বাইতে পারে। কিন্তু সেই খালও ক্ষুত্র 

তথাপি ইহাতে কিছু নিরাপদ হইতে পারা যায়। যখন 

এইরূপ পরামর্শ হইতেছে তখন ব্যান্রটাও চীৎকার 

করিতে করিতে আমাদিগের নৌকার দিকে অগ্রসর 

হইতছে। তাহার চীৎকার যতই নিকটবর্তী হইতে 
লাগিল আমাদিগের নৌকাস্থিত সহযাক্জীটী একান্ত 

ভয়ে অস্থিষ্ন হুইয়া চীৎকার করিতে লাগিল এবং 

তাহার ভিতর কি করিবে কিছুই ঠিক করিতে 

৬্শঞথ [ ২য় বর্ষ, ১ম 

পারিতেছে না। যখন কিছুতেই তাহাকে 
স্থির করা বাইতেছে না তখন আমাদিগের 

ভিতর হইতে একব্ক্তি .তাহাকে বলিয়া 

উঠিল যেখানে তোমার এত ভয় তখন শিকার করিতে 

আসিয়াছিলে কেন? আমর। ত জোর করিয়৷ তোমাকে 

ডাকিয়া আনি নাই। তোমাকে তঅনেক বারণ 

করা হইয়াছিল তুমি ত কোনরূপ আমাদের নিষেধ 
বাক্য শ্রবণ কর নাই। এখন ক্রন্দন করিলে কি 

হইবে। তোমার কোনরূপ ভয় নাই নৌকার ছইয়ের 
ভিতর বসিষ! থাক ব্যাপ্র আর ছইয়ের ভিতর হইতে 

মান্ষ লইয়৷ যাইবে ন৷। আর যদি বিশেষ ভগ্ন হয় 

ইহার উপরের পাতা কাঠ উত্তোলন করিয়। নৌকার 

খোলের মধ্যে প্রবেশ কর তাহ। হইলে আর কোন- 

রূপ ভয় থাকিবে ন।। এদিকে তাহীকে লইয়৷ এইরূপ 

ব্যস্ত ওদিকে যখন বলা হইল নৌকাটা খুলিয়া খালের 
অপর পারে যাইবার জন্য তখন আমাদের নৌকাস্থিত 

দুইজন মাঝি একেবারে সে কাধ্য অস্বীকার করিয়া 
বসিল। বলিল বাবু আমরা! কোন মতেই এসময়ে নৌকার 
ছইয়ের বাহিরে যাইয়! নৌক। খুলিতে পারিব না কিন্বা 
বাহিরে বসিয়া হাল ধরিতে পারিব না। তৎকালে 

তাহাও এক বিপদ হইল। আমরা নিজেরাও 

ছাল ধরিতে জানি না বে হাল ধরিয়। নৌকাটা 

খালের পর পারে লাগাইব। তাড়াতাড়ি তখন 

কিরূপ করা যাইবে তাহার বিষয় চিন্ত। করিতে 
লাগিলাম। তংপরে আমরা! পরামর্শ করিয়৷ লইলাম 

যে ব্যান্ত্রের ডাকের দিক লক্ষ্য করিয়। গুলি ছোড়া 

যাউক। গুলি লাগে ব্যাপ্রটী মরিয়া যাইবে, না 
লাগে ব্যান্্রটী পলায়ন করিবে ; কিন্তু তখন আমাদের 

সহিত ছুইটি বন্দুক ছিল। মোট আমাদিগের সহিত 
তিনটা বন্দুক ছিল। তাহার একটী লইয়া চলিয়া 
গিয়াছে নৌকার মধ্যে ছুইটা রহিয়াছে'। তাড়াতাড়ি 

তাহাই স্থির করিয়া লইয়] সেই ব্যাস্ত্রের শবের দিক 
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অন্ধকারে লক্ষ্য করিয়৷ একসঙ্গে গুলি ছুড়িলাম 
এবং অপর দুইটী ব্যক্তি ছুইটী হারিকেন লঠন 
জালিয়া নৌকার বাহিরে ধরিয়া দণ্ডায়মান 
হইল। * আমর! পর পর চারিটী গুলি ছুড়িলাম। 
আমাদের বোধ হয় তাহার ভিতর একটা গুলি 
তাহার গাত্রে বিদ্ধ হইতে পারে, কারণ তৎপর দিবস 
সেইস্থানে রক্ত দেখা গিয়াছিল এবং এই গুলি 

ছুড়িবার কালীন ব্যান্রটী অত্যন্ত চীৎকার “করিয়া 
পলায়ন করিল তাহা আমর! বেশ অনুভব করিলাম । 
তৎপরে আরও ছুইবার আমরা সেখানে গুলি ছুড়িলাম 
এবং ব্যান্রটী যে পলায়ন করিয়াছে তাহার চীৎকারে 
বুঝিতে পারিলাম। কারণ তাহার শব্দ ক্রমে 
ক্রমে দূরে বাইতে লাগিল। তখন বেশ অনুভব 
করিলাম থে সেইগ্থন নিপাপদ হইয়াছে, কোন 
ব্যান্র এখানে নাই। তখন সেই মাঝিদের বলিলাম 

্ঞ্থ 5ঞ্ 
এইবার তোমরা নৌকা হইতে বাহির হইয়া! নৌকাটা 
বাহিয়া খালের অপর পারে লইয়৷ যাও আমরা 
বন্দুক লইয়া নৌকার সন্মুখের দিকে এবং পশ্চাতের 
দিকে বসিয়া রহিলাম তোমাদের কোন ভয় নাই। 
তাহাদের বুঝাইলাম যে আমরা বলিতে পারিতেছি 
নাবে বদি ব্যাত্রটা আহত হইয়া থাকে তাহা হইলে 
পুনরায় ফিরিয়া আসিতে পারে। তখন যদি পুনরায় 
ফিরিয়া আসে তাহা হইলে উপায় কি হইবে। 
কিন্তু তাহা ঠিক নহে ব্যাপ্র আহত হইলেই পলায়ন 
করে। তাহাদের ভয় দেখাইয়া অপর পারে 
লইয়া যাইবার জন্যই তাহাদ্দিগকে বলিলাম । তখন 
তাহারা সকলে আমাদের কথায় আশ্বাসিত হইয়া 
নৌকার ভিতর হইতে বাহির হইয়। নৌকাটা বাহিয়া 
লইয়া অপর পারে উপস্থিত হইল । 

( ক্রমশঃ ) 
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যদি কোনও গ্যাস এরূপভাবে সঙ্কৃচিত বা 

প্রসারিত হয় ঘে সক্কোচন ও প্রসারণ কালীন ইহার 

উত্তাপ সমান থাকে, তাহা হইলে সেইরূপ সঙ্কোচন 

৪ প্রসারণকে সম উন্তাপে এ সঙ্কোচন ও প্রসারণ 

বলা হয়। 

শহ্ম উক্ভান্পে গ্যাত্লেন্ল 

ওপহলাল্ভরঞ্পী অআগঞ্ান্বা ০কঝ্জোজ্ম্ন 

জ্ভ্িভ্ভড স্ক্ুভক্ষম্্ঁ 

মনে কর, ১নং চিত্রে কখগ বক্ররেখা সম উত্তাপে 

প্রসারণ লা সঙ্কষোচন নির্দেশ করিতেছে এবং এই 

বক্র রেখার সমীকরণ চ১অ-স্থ। মনেকর, ক 

বিন্দু এবং গ বিন্দুতে চাপের পরিমাণ বর্ণনান্ুক্রমে 

১১ ও চ২ং এবং আয়তন অ১ ৪ অং । 

প্রা পপ পা এপ পপ পপ সপ 

1 1501110171)71 

১নং চিত্র । 

আয়তন 'অ১ হইতে অ, পরিবত্তিত হইয়াছে । 

এই পরিবর্তনকে অতি সুক্ষ অংশে বিভক্ত করা 

বাইতে পারে এবং শুক্র অংশের উপর গড়ে “' চাপ 

পড়িতেছে বলিয়া ধারণা করা হইঈল। এক্ষণে মনে 

কর, খ বিন্দুতে সঅ আয়তনের একটি সুক্ষ 

পরিবর্তন । ৃ 

স্তরাৎ এই পরিবর্তনজনিত আংশিক কৃতকর্মের 

পরিমাণ 
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যদি চাপ গ্রতি বর্গফুট এবং আয়তন প্রতি 

ঘনফুটে লওয়া হয়, তাহা হইলে কম্ম ফুট-পাউগু 

এককে উল্লিখিত হইবে। 
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প্রদত্ত তাপন-, -১ তাপএকক 

য 

তাহা হইলে দ্রেখা যাইতেছে যে, সম উত্তাপের 

প্রসারণে বে পরিমাণ কণ্ম সম্পাদিত হইবে ঠিক সেই 

পরিম।ণ তাঁপ প্রদান করিতে হইবে, তাহা না করিলে 

উত্তাপ হাস প্রাপ্ত হইবে, এবং সম উত্তাপের সঙ্কেচনে 

সম্পাদিত কশ্মের পরিমীণ তাপ গস হইতে গ্রহণ 

করিতে হইবে নচেং উত্তাপ বৃদ্ধি পাইবে। 

গ্যাস বদি এমন কোনও স্থানে আবদ্ধ হয় ষে, 

তাপ তাহার নিকট হইতে স্থানান্তরিত জগ হইতে 

পারে অথবা অন্ত স্থান হইতে কোনও তাপ গানাসের 

ভিতর না আসিতে পরে এবং সেই অবস্থায় যদি 

গ্যাসের কোনও প্রমারণ অথবা সঙ্কোচন হয়, তাহা 

হইলে সেইরূপ প্রসারণ ও সঙ্কোচনকে সমতাপে * 

প্রসারণ ও সঙ্কোচন বলিয়া থাকে। 

ভ্হ্মক্তাতেশি হামদ আহাশ্না 

-ক্জ্োক্ম্ন ভক্িভ্ভ 

ল্ুত্তকুশ্যম 

সমতাপে গ্যাস চ৮ অণ ০স্থ ধারানুনায়ী প্রসারণ 

অথবা সক্কোচন কাধ্য সম্পাদন করে। 

পূর্বের ন্যার কথগ বঞ্ররেথা ইহ। নির্দেশ 

করিতেছে । 

মনে কর, চ, প্রাগমিক চাপ 

অঅ. রে আয়তন 

উ ১ , উত্তাপ 

এবং চৎ পরিবর্তিত চাপ 

অং এ আয়তন 

উ, ্ উত্তাপ। 

* ৮১৫19092180, 
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সৃতরাং সমতাপের প্রনারণে যে পাঁরমাণ কর্ম 

ত হয়, গ্যান হইতে মাণ ত কি বনী সম্পাদিত হু যাস হ ত সেই পরিমাণ তাপ 

অন্তহিত হয়। সেই জন্য দেখা যার, কোনও প্রসারণের 

অগব। টি পর গ্যাসের উত্তাপ অনেক ত্রাস প্রাপ্ত হয়। সমতাপ 
ন্ 

অ সন্কোচনে গ্যাসের উপর বে পরিমাণ কণম্ম করা হয় 

স্তরাৎ কতকশ্মের সমটি-- 

কিন্তু চ১,১অ,ন্মচ২ অং 

2৮153 ন্ুতরা, কশ্মের সমষ্টি সম ই (১) 
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প্রদত্ত তাপ** অন্তশ্শক্তির বুদ্ধি রর লহ 

1 
হই 

তাপ সম্ভাবেই ছিল, সুতরাং ফরটীত. তাপ-”0। 

সেই পরিমাণ তাপ উচ্হাতে প্রযুক্ত হয় এবং তাহাদ্বারা 

উহার উত্তাপ বুদ্ধি পায়। সেইজন্য দেখিতে পাওয়া 

যায়, গ্যাসকে সঙ্ষোচন করিলে উত্তাপ বৃদ্ধি পায়। 
ক 

হ্মভ্ডাপ ওহলাহ্লণ্েে চ্গাঞ্প? 
আন্সভ্ভত্ন এল, ভউভ্ভা্পেশল 

স্পল্লস্প্পল্ল ভলম্হ্ 
ন ন আমরা জানি-_চ, অং” »-চ১৮%অ, 

1 ট১ -(৩১)” 
৯১ অং রি 

্ 
চ১ ট্টণ আঁ, 

স্থতরাং (ড) অং টন 

কিস্তি চ,৮অ,ম্০মগ%উ১) 

চ, ১ অ২-্ুগ *& উ, 

(২0৮৯ 
, 9 

অর্থ উ ১. অ. 

লস ৯ 

১.৫) | 

বি রি 

রহ 
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হুতরাং কম্মের পূর্ব সমাকরণে আমরা আয়তন 
অথব। চাপ ব্যবহার করিতে পপি । 

*্ব্হক্ঞাশপস্সিআ্া এনসাল্রন। 

বহুভাপমিআ * প্রসারণের ধার। পূর্বের স্টায়-_- 

ন্ 

এবং 

(ক)" প্রদন্ত তাপের পরিনাণ বি (উ. -উ.), 

(খ) অন্তর্শক্তির পরিবর্তন - (উৎ --উ,), 

(গ) কৃতকন্দের পরিণাণ-ট১ রা টিভিতে 

সতরাং 

(উৎ-উ২)স্বত (উ২--উ,) | অ 

15 
(ম-*১) ন 

ধন্থতাপমিশ গ্রণারণে চাপ, উন্ভাপ 'বং 

আয়তনের সবদ্ধ সমাপ প্রসারণের ভার, কেবগমাএ 

সঘতাপ প্রনারণে বঙ্গ হাপমিশ্র 

প্রনারণে নি'র পরিমাণ ২ হইতে অধিক এবং ১৪ 

হইতে ন্গ্যন | 

৪৫ রখ 5 

নম ১5 এল? 

পেশী শী আদ সপ 2 আস পপ শি শা -্ তব 

৮ 

* ]501)170171551, 

ঞ্পঞা ৫৮৯ 

ল্নাল্ুলহ্্তাচ্ক হভ্ক্র 

লঙ্ষোচনের * ধারা -চ ৮ অনম্স্থ 

যখন, 

১ লম উত্তাপে সন্ধোচন 

ন-১৪ সমতাপে চু 

ল-্০১৩ । 

৬ন্ লু ১২ 

বহুতাপমিশ্র , 

মখন সম উন্তাপে বাষু সঙ্কচিত কণা হয়, তখন 

ইহার উন্তীপের বুদ্ধি পায়, কলে সঙ্কুচিত করিতে 

,অপিক পরিমাণ কর্মের প্রয়োজন ভয়। ম্ুতরাৎ 

সন্কোচনের মূময় বাহাতে উত্তাপের বুক্ধি না হয় সে 

বিষয়ে বিশেষ দুষ্ট রাখিয়। আবশাকমন্ত “মিলিপা14"টা 

জলদ্বার। শীতল করিতে হয়|. 

শর [দা এপ 
এ র্ ৪*” 

৯ ॥ টি 1 ] ৫ টি 

২.০] 1 নি ০1] 1 ৯৯৯ & 
। পাপ ৮০5 

৬1 নিন: রে টাতানি রিটন চি? 3--জ্যলপি+ 
“্ব_খ। খুন 

! ২নং চিন ) 

(২নং ত্র ) মনে কর, 

প্রন্তি বর্গফটে চ১ পাউণড বাধুর প্রবেশের চাপ, 
্ চ১. » জন্্ুচিত বখুর নিঙ্ মণ চাপ) 

অ, দণপুট গৃগাত বাধুর আয়তন 

এরসং অত ॥ শন্কুচিত ও 

স্থতরাঃ 



পচ ৮ অন যু পাঃ3 

হি. ( চ১ ৮:55 * অঃ )ংপা: 

ন-১ 

কিন্ত ৯১৯ অং ডা 

উ, উ, 

উং 
অথা২ং চ, *অ,-৮১%অ*উ , 

ন-১ 

অর্থাৎ চং * অংস্চ১১৯%অ, *্( 

হতরা" 

শ-১ 

৬ চ, শে প্. ্ 
ব্শ্ম -ল১1৮৮৯১৯() ৮৮৬] 

যু পাঃ 

রি ্ ফুঃ পাঃ1১) 
৪ টি শপ ১ ন-১ %৮১ ৮ অং (১:) 

সক্ষোচন যদ্দি সম উত্তাপে হয়, 

াহ। হইলে 

কম্ম৮- ২৩০৩ *চ, ৮ অ১ ১৯ [ঘা ৮১4৮২ ৮ অঃ 

-চ১ %অ, ফুঃ পাঃ।কিস্ত সম উত্তাপে গ্যাস 

বয়েলের বুত্রামুসরণ করে। 

হতর।ং ৮১৮ অ:._--৮২ * অং 

হতরাং 

শে 

চ, রি 

£২ফ বধ, ১ম পণ্ড 

৮ রর 
কশ্ম» ২৩০৩ * চ১* অ২ 108৮ ফুঃ পাঃ .. (২) 

» ২৩০৩১গ *উ, 1০98 টং 

হ্ৃতরাং 

(২) 
কম্ম ক্ষমতা * 7731 

(১) 

সম উত্তাপের সক্কোচনে কোনও তাপ বায়ুকে 

উত্তপ্ত করিবার জ্ন্য অকারণে নষ্ট হয় না, স্থতরাং 

ইহাই দক্ষ সঙ্কোচন। 

ল্বকহত্ভজল লকেক্পোচ্ন্ল 
বাযুকে সম্কুচিত করিলে উহার উত্তাপ বৃদ্ধি পায় 

এবং সেইজন্য কতক পরিমাণ অধিক কর্মের প্রয়োজন 

হয়। স্থতরাং বাফুকে একটি সিলিগারে আর্খশক 

সঙ্কুচিত করিয়া এ সঙ্কুচিত বাযুকে একটি শীতল 

আধারের ভিতর দিয়া চালিত করা হয়, তখন 

ইহার উত্তাপ হাঁস প্রাপ্ত হয়, তৎপর এ অবস্থায় 

ইহাকে পৃথক্ সিলিগারে পুনরায় সঞ্চিত করা হহয়া 

থাকে । আবশ্যক হইলে ইহাকে পুনরায় শীতল করিয়া 

সঙ্কোচন করা চলে। এইরূপ ভাবে সন্কোচন করাকে 

বহুন্ুর সঙ্কোচন বলে। 

(৩নং চিত্র) 
শম্পা চা ২৩ সপে শীল পা পপ পপ 

* 1978016180৮. 
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( ৩নং চিত্র) মনে কর, বাফুকে চ, চাপ হইতে 

চ, চাপে সঙ্কুচিত করিতে হইবে । এক্ষণে ইহাকে 

দি একটি সিলিগারে চত চাপ পর্যান্ত সম উত্তাপ 

রেখা ছগ অন্বায়ী সঙ্কুচিত করা হয়, তাহ হইলে 

কর্মের পরিমাণ চছগপ ক্ষেত্র হইতে এবং সমতাপ 

রেখা ছজ অন্ুনায়ী হইলে কম্মের পরিমাণ চছজপ 

ক্ষেত্র হইতে পাওয়া যাইবে । কিন্তু সম উত্তাপে 

সক্কোচন সম্ভব নয় বলিয়া! সমতাপে করিতে হইলে 

অধিক কন্মের প্রয়োজন হয়। 

সেইজন্য প্রথমতঃ চঃ চাপ হইতে চ. চাপ 

পধ্যন্ত সমতাপ বেখান্ুযায়ী আংশিক সঙ্কুচিত করা 

হয়। মনে কর, এইরূপে ছ হইতে ট বিন্দু পযান্ত 

আসিয়া বাঁুকে শীতল করা হইল এবং সম উত্তাপ 

রেখার ক বিন্দু হইতে পুনরায় কথ রেখান্থঘায়ী চ চাপ 

পথ্যন্ত সন্কৃচিত করা হইল, তাহা হইলে সক্কৃচিত 
কর্ধের পরিমাণ চছটকখপচ | স্থতরাং দেখ! যাইতেছে 

বে, সমতাপ রেখান্ুযায়ী সঙ্কোচন করিলে যে পরিমাণ 

কম্মের আবশ্থক হয় তাহার পরিমাণ বনুস্তর সঙ্কুচিত 
কর্খ অপেক্ষা অধিক। এস্থলে কথজট ক্ষেত্র অধিক 

কম্ম নির্দেশ করিতেছে । 

আসন্ব্যাগ্ড আম্মতভ্ডত্জ্শ্ল 

হ্কুভন ন্লিদ্দেস্ণ 

৪নং চিত্রের ছপ অব্যাপ্ত স্থানের ** বাফু প্রসারিত 

হইয়া চ, না হওয়া পর্য্যন্ত বাষুর প্রবেশ পথের কপাট * 

বন্ধ থাকবে । 

এক্ষণে 

কর্ম - ছধগজ ক্ষেত্র _ ছকঘক্জ ক্ষেত্র, 

গ 01591917505 55506. 1 4১025155101) ৬516, 

সহ 

_ ন রর ন 
৪851 ১১) নি 

৯২ 

শা-১ 

ন চ,) ন 
বর 15) রি 

ল--১ 

ন ৃ চ,১ ন 
----৮১১৮অ১ ৮10 - 

ন--১ ১ / (৬) 

এই সমীকরণ হইতে দেখা যাইতেছে যে সন্ধোচন 

জনিত কম্ম অব্যাপ্ত স্থানের উপর নির্ভর করে ন।। 

একি আরতনীয় ক্ষমতা -পথ। 

্বাস্কুল্গাভিনভ্ড স্ভু্র 

সক্ষেচক মন্ত্র হইতে বাযুকে মোটর বস্ত্রে লইয়া 
তথায় ইহাছরা কণ্ম সম্পাদন করান হয়। মোটর 
যন্ত্রে ব)বহারের পূর্বে বামুকে পূর্ো ত্তাপিত কোনও 
বাবস্থার ভিতর দিয়! চালিত করা হয়, তাহাতে 
বাষুর উত্তাপ বুদ্ধি পায়। 

মনে কর 



৫১৪৪ 

চ১-সিলিগারে প্রবেশ করিবার সময় বায়ুর চাপ, 

অ,--পিষ্টনের সম্মুথস্থ দিলিগারে প্রবিষ্ট বামুর 
আয়তন (চন চাপে) 

চ$ -বাষুর নিক্ষমণের চাপ, 

অঃ-ভ্রমণপথের * শেষ প্রান্তে পিষ্টনের 

পশ্চাদ্ভাগস্থ বাযুর আয়তন, 

দূ-পিষ্টনের ভ্রমণপথ বা উহার প্রতিবার কন 

করিবার আয়তন পরিমাণ । 

( ৫নং চিত্র) 

(১) মনে কর, অব্যাপ্ত স্থানশুন্ত সিলিগারে বাষু 
ত্রমণের শেষে চং চাপ পধ্যন্ত প্রসারিত হইতেছে । 

এতে 

অং.ল্দ (৫ নং চিত্র) 

চ১১অ,- ৯৫ 
ক্র ১১১ 8১৯ ইউ %অ১-_চ২ অং 

রে (চি ৮১ অ১-৮২ ৮ অং ) 

কিন্ত চ২ * অং ₹চ১,৮অ১ ৮ (৮) র্ 

৩109৩, 

পঞ্থ [ ২য় বর্ধ, ১ম খণ্ড 

হুতরাং_ 

নস, সঙ ১) 

( ৬নং চিত্র ) 

(২) এক্ষেত্রে ৬নং চিত্র হইতে দ্বেখা 
বাইতেছে, অব্যাপ্ত স্থানের আয়তন “অ” এবং ভ্রমণের 

শেষে বায়ু চ২ চাপ পর্যন্ত প্রসারিত হইতেছে । 

পিষ্টনের পুনরাগমনের শেষে শ্ন্তস্থানে চং চাপে 
অ০ আফ্গতনের বায়ু থাকিবে । এক্ষণে পিষ্টন বখন 

পুনরায় তাহার ভ্রমণ কাধ্য আরস্ত করিবে, তখন চঃ 

চাপের পিলিগার-প্রবিষ্ট বাধু এ “অ৮" আয়তনের 

বামুকে চং চাপ হইতে চ১ চাপে পরিবর্তন করিবে । 

এইট প্রবিষ্ট বাছুর পরিমাণ নিকলিখিত উপায়ে বাতির 
করা নায়। 

মনে কর 

অব্যাপ্ত স্থানের বাফু চ, চাপ হইতে চ, চাপে 

চ%অন এস্থ ধারাঙগবায়ী সঙ্কৃচিত চইয়াছে, এবং 

তখন ইহার আয়তন অ$ হইতে অও হইয়াছে । 
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তাং ন-১ হক 
ন কিন্তু ৮১১ অ৩-চং * অ১ ৮ (.) 

১ চ, ৮ অ২নস্্চ, অ.ল | 

তরাং 

ইহা হইতে-_- 
ন--১ 

কথ্ম - এরা (১) ন্ | 
্ রি 6৮ সি এ 

৮ ৪ চ, 

র ন_১ 

এবং +. ন-চ, ৮ অ, 1 (8 হত 
ন-_-১ চি 

ন-্* ১ 
চ১ রি 

৮৯ অ৩-চং অত রী ন -(৮১-৮২)%অ, 
খ 

গ্রাথম অবস্থায় (৯) 
এবং অব্যাপ্ধ স্থান পূর্ণ করিবার নিমিত্ত 5, 

চাণ্তে অধিক বায়ুর পরিমাণ -অ০-* অ১। & যু ৪ ট, ১ দনস্ট, *অওন 

স্থতরাং কর্মের সম্তি__- 

টি 
3৫ চ১ ন্ 

তরাং ্মঅ, ( ) 
/ 4 চং ন্ 

উ ৮৮১৮ (অঃ ৬৭ ১ 
ন-১ টিন ই 

দ্বিতীয় অবস্থায় (২) 

-৫)14৮৮ : | চ, (দ+আ) প স্চ১ ৯ (অ, * অং) 

ন--১ সুতরাং 

৯ ৯ 

দুআ, (-৮-) রী শজঅও (১.) রি -- আআ. 
ট, টং 



৩ 

ঠ 

৯৯) ন্ 

চ 

দেখা যাইতেছে, প্রথম এবং দ্বিতীয় উভত় 

অবস্থাতেই চ১ চাপে অ, আয়তন বায়ুর জন্ত “দ” 

লমান 

স্বতরাং দ- অ, ( 

(৩) 

(৭ নং চিত্র) মনে কর, অ, আয়তনের অব্যাপ্ত 

( *নং চিত্র) 

স্থানের বামু সিলিগার পরিত্যাগের চাপ চ, পত্যস্ত 

প্রসারিত হইতেছে এবং নিক্ষমণ পথের * কপাট 

পিষ্টুনের পুনরাগ*নের পূর্বেই এরূপ অবস্থায় বন্ধ 

হচ্তেছ নে, অব্যাপ্ত স্থানের চং চাপের বাষু পিষ্টনের 
শশা সপ শর স্্ ক ০ স্্ শা পাপা 

গ্ 051717111. 

গ্পঞা [ ২য় বধ) ১ম খণ্ড 

পুনরাগমন শেষ হওয়ার সময় চ, -চাপে , সম্কুচি্ 

হইতেছে । 

করল 2, | ন--১ ৮১ ১৫ (অ + অ০) ৮ 

এশা চ১ ১ -_ - ১, 
ৃ চ, ) নব 

ন-১ ৯ মল ন্ চর *€অ, * ৮, 

ন-_-১ চ, 

» প্রথম অবস্থার কম্ম। 

্তরাং ইহা হইতে দেখা যাইতেছে বে, বদ্দি 

পিষ্টনের পুনরাগমনের সময় অব্যাপ্ত স্থানের বাস 

প্রবেশকালীন চাপে সম্কৃচিত হয়, তাহা হইলে 

অব্যাপ্ত স্থানের কর্মের পরিবর্তন হয় না) কিন্তু ষে 

আয়তন পধ্যন্ত কাজ করে হাহা বদ্ধিত করিতে হয়। 

( ত্রদশঃ ), 
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[ শুীযুক্ত জগদীশচন্দ্র রান শপ ] 

তোমাতে প্রাণ ছুটেছে আজ, 

নূতন ভোরের চলার পথ ! 

বলার যাহ। বল্্বেো। তোমায় ও 
পুর্বে কবে মনোরথ £ 

উষার আলো নিয়ে তুমি 
জাগো! আমার আধার পআাণে ! 

হস্লে আমি লন্ষ্ত হারা 

বুকে নিও ত্ষহের টানে! 

ফুলের মত ছড়িয়ে আছে 

বিশ্ধেরি এ বিগ্মুল কাজ, 

চল্তে পথে চয়ন করতে? 

মোহন মাল। গাথবো আজ ! 

হুমিই আমার সকল আম্।, 

নবীন জের অতুল পথ ! 

অপার অসীম তোমার হিয়।, 

-জেতাতি ভরা গগনবছু ! 
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পক 
নীরব গৃহ-্ান্থ্য 

৬ 
শব পটে কী ১ প্রস্€ঠবসণ স্ী€ টা 

কষা 

1 
ও 
১ ইক 
২৭ ইক 
রব বাঁ 

[ শ্রীযুক্ত শৈলেশ্বর সান্যাল] 

পুর্ববাভাস 

আমর সাধারণতঃ যে সকল অভাব অনুভব 

করি, তন্মধ্যে অশন, বসন ও ভবন, এই তিনটা 

সর্ববপ্রধান। শরীর ধারণ জন্য পুষ্টিকর খাদ্য, শরীর 

আচ্ছাদন জন্য পরিষ্কার পরিচ্ছদ এবং আশ্রয়স্থানের 

জন্য বাস?হ নিম্বাণ আবশ্যক । 

অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির সঞ্চালনে শরীর নিয়ত ক্ষয় 

প্রাপ্ত হয়; তন্নিবারণার্থ এবং দৈহিক শক্তি বৃদ্ধি 

করিবার জন্য আমরা আহার করি । শীত ও লঙ্জা 

নিবারণ করিবার জন্য পরিচ্ছদের এবং রৌদ্র, বৃষ্টি 

ও শীতের প্রকোপ হইতে শরীর রক্ষার জন্য গৃহ- 

নিশ্বাণের প্রয়োজন হয়। উপস্থিত ক্ষেত্রে, স্বাস্থ্য- 

বিধিসম্মত গৃহনিশ্নাণই আমাদের আলোচ্য বিষয় । 

ও্রঞ্থক্ম সল্িচ্ছ্হেলে 

গৃহাদির স্থান নির্বাচন 

স্বাস্থা সকল স্থখের মূল। স্স্থদেহে থাকিতে 

হইলে, স্বাস্থাবিধিসম্মত স্থানে গৃহনিশ্মাণ কর। 

উচিত। স্বাস্থ্যের জন্য রৌদ্র ও বিশুদ্ধ বায়ুপ্রবাহের, 

আবশ্তক। ইংরাজীতে একটী কথা প্রচলিত আছে 

তাহার মন এই, থিথাক্প স্ধ্যকিরণ প্রবেশ করে 

না, সেরূপ স্থানেই চিকিংসকগণ যাতায়াত করেন ।' 

বস্ততঃ) শুধ্যালোকিত স্থান সাধারণতঃ স্বাস্থ্যকর 

হয়। গুহমধ্যে রৌদ্র প্রবেশ করিলে, তথায় 

অনেক রোগের জীবাণু জীবিত থাকিতে পারে না 

এবং সে কারণে, সেই সকল রোগের সম্ভাবনাও 

থাকে না। অতএব, গৃহমধ্যে যাহাতে যথেষ্ট পরিমাণে 

রৌদ্র প্রবেশ করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করা 

উচিত। 

দুষিত বায়ু স্বাস্থ্যহানিকর । বিশেষজ্ঞগণের মতে 

বিশুদ্ধ বায়ুসেবন করিলে অনেক রোগের সম্ভাবন! 

থাকে না__এমন কি, অনেক জাতরোগ হইতেও 

নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। সেই জন্য, গৃহমধ্যে যাহাতে 

বিশুদ্ধ বায়ু প্রবেশ করে তাহার ব্যবস্থা করা 

উচিত। 

রৌদ্র ও বিশুদ্ধ বামু সঞ্চালনের জন্য বাসগৃহের 

দক্ষিণ '9 পূর্বদিক খোলা! রাখা উচিত । 
“পুবে হাস, পশ্চিমে বাশ। 

উত্তর বেড়ে, ঘর করগে দক্ষিণ ছেড়ে ॥” 

অর্থাৎ, পূর্বদিকে পুক্ষরিণী, পশ্চিমদিকে বাগান 

ও দক্ষিণদিক খোলা রাখিবে এবং উত্তরদিক ঘেসিয়। 

গৃহনিম্মাণ করিবে। 

অপেক্ষাকৃত উচ্চ এবং শুষ্ক স্থানে গৃহনির্্মা 
করা উচিত। ভিজ জমির উপর বাস করিলে 

প্রায়ই নানাবিধ রোগভোগ করিতে হয়। 

সীমানার দিকে জমি ঢালু করিয়া দিলে, সেই জমির 

উপর জল গ্রাড়ায় না৷ .এবং তাহা শুষ্কাবস্থায় থাকে । 

বাসগৃহের নিকটে নাবাল জমি বা জলাভূমি থাকা! 

নিরাপদ নহে। নাবাল জমির উপর জল জমে-_ 

সেই জল যাহাতে বাহির হইয়া যায় তাহার ব্যবস্থা 
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করিবে। সম্ভবপর হইলে, সেই নবাল জমি মৃত্তিকা 

দ্বারা ভরাট করানি উচিত। 

জলনিকাশের স্থবন্দোবস্ত থাকিলে ম্যালেরিয়ায় 

বাঙ্গালীর এত সর্বনাশ হইত না । বাঙালাদেশে 

ম্যালেরিয়া জরে যত লোক মরে, তত আর কোনও 

রোগে মারা যায় না। এক্ষণে প্রমাণিত হইয়াছে 

যে, এনোফিলিস্ জাতীয় স্ত্রীমশক ম্যালেরিয়া বিষ 

বহন করিয়৷ তাহ! চারিদিকে ছড়াইয়া দের । ম্যালে- 

রিয়া! নিবারণ করিতে হইলে, যাহাতে মশক জন্মিতে 

না পারে তাহার ব্যবস্থা করা উচিত। স্বল্প জল 

বিশিষ্ট খানা ডোবাতে, এদে পুকুরে কিন্বা ভাঙ্গা 

হাড়ি কলসীতে জল জমিলে তাহাতে মশক ডিম 

পাড়ে। নাল! কাটিয়া বদ্ধ জল বাহির করিয়া দ্রিলে, 

খানা ডোবাগুলি ভরাট করিলে এবং ভাঙ্গা হাড়ি 
কলসী বাটীর নিকট ন]! ফেলিলে মশক জন্মিবে না । 

জলনিকাশ বা ভরাট কর! সম্ভবপর না হইলে, বদ্ধ 

জলে কেরোসিন তৈল বা চুণ ছড়াইয়৷ দিবে । তাহা 

হইলে মশার উপদ্রব কম হইবে। 

বাটার নিকটে গাছপাল! থাকিলে তাহা কাটিয়া 

পরিষার করা উচিত, কারণ রৌদ্র ও জলনিকাশের 

অভাবে সেই জমি আর্দ্র অবস্থায় থাকে । জঙ্গলাদি 

পূর্ণ স্থান মশকাদির আবাদস্থল। বাটার নিকটে 
গাছপালা জন্মিতে দিবে নাঁ। ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত 

দেশে তাহাদের উচ্ছেদলাধন একান্ত কর্তব্য । 

বাসগৃছ্থের নিকট মলমুত্রাদি আবর্ঞজনারাশি 

সঞ্চিত থাকিলে স্বাস্থ্য অচিরে নষ্ট হইয়া যায়। 

আবর্জনায় বায়ু দূষিত হয় এবং তাহাতে মাছির 

উপদ্রবও হইয়৷ থাকে । পচা ময়লা, আবর্জনা, 

প্রভৃতির মধ্যে জন্মলাভ করিয়া এবং তাহাই খাইয়া 

মাছির! বড় হইয়া উঠে । " এই মাছির দ্বারা কলেরা, 

টাইফয়েড, উদরাময় প্রভৃতি রোগের বীজ প্রসারিত 
হয়। মলমৃত্রাদি আবর্জনা বাটার নিকট জমা হইতে 

সহ ৫৯৯ 

না দিলে যমের দূত মাছি জন্মিবে না। সে কারণে 
বাসগৃহের আবজ্জনা যত শীঘ্র সম্ভব স্থানান্তরিত 

করিবার ব্যবস্থা করা উচিত। 

গৃহনিশ্মাণ করিবার পূর্বে সেই জমিতে কখনও 

পুক্ষরিণী বা অপর কোনরূপ গহ্বর ছিল কি না, তাহার 

অনুসন্ধান করা আবশ্তক। ভরাট জমির উপর গৃহ 

নিশ্মীণ করা উচিত নয়। ভিজা ও ভরাট জমি, 

ময়লাপূর্ণ ডোবা, আবর্জনা স্তপ'ও অপরিষ্কৃত পানীয় 

জল স্বাস্থ্যহানিকর। আবর্জনাদ্বারা ভরাট জমি 

হইতে বে বাষ্প উিত হয় তাহ দূষিত এবং স্বাস্থ্যের 

পক্ষে অনিষ্ঠকর | 

দূষিত জলপান স্বাস্থ্য বিরুদ্ব__সংক্রামক রোগের 
অধিকাংশই জলসাহায্যে প্রসারিত হয়। অতএব 

যথায় বিশ্তদ্ধ পানীয় জলের অভাব সেরূপ স্থানে 

গৃহনিশ্মীণ কদাচ করিবে না। 

বথায় বিশুদ্ধ খাছ্দ্রবা সহজে পাওয়া যায় ন। 

সেরূপ স্থান বাসগৃহের পক্ষে অনুপযুক্ত | 

ভ্িতরীল্ল স্ল্সিল্ভ্েজ 

বাটীর রেখাচিত্র বা নক্সা! 

১। পূর্বাভাস 

স্থান নির্দিষ্ট হইলে, বাটার অভিপ্রায় ও উদ্দেশ্য 

সাধন এবং শারীরিক স্থথম্থচ্ছন্দতা বিধাঁয়ক ব্যবস্থা 

"করিয়া, অপেক্ষাকৃত অল্পব্যয়ে কলাকৌশলপূর্ণ দৃঢ় 
গৃহ পরিকল্পনা! করিবে এবং তদনুযায়ী বাটার রেখা- 

চিত্র বা নঝ্স। অস্কিত হইবে । প্ররুতপক্ষে, রেখাচিত্র 
কল্পিত বাটার প্রতিবিশ্বস্বরূপ-_ইহাতে বাটার বিভিন্ন 

অংশগুলি কাগজের উপর ক্ষুদ্বাকারে অঙ্কিত হয়। 

নির্খাণকার্য। আরস্ত করিবার পূর্বে বাটার চিত্রাঙ্কন 
বিশেষ আবশ্যক | 
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বাহচিত্রে বাটীর বহির্দিশ্টয অঙ্কিত হয়। যে 

তলচিত্র বা প্র্যান (২ ক চিত্র), বাহাচিত্র এবং ছেদচিত্র দিকের চিত্র অঙ্কিত হইল, সেই দ্দিক অনুসারে সম্মুখ 

(৬ ক চিত্র) বুঝায়। 

শখ 

র্ র্ 

22222 

রঃ 

(২ক চিত্র) 

বাটীর তলচিন্র 

বাটার তলভাগ মেঝে হইতে ৩1৪ ফুট উচ্চে 

সমান্তরালভাবে ছেদ করিলে, সেই ছেদরেখাস্তর্গত 

চিত্রকে (২নং চিত্ত ) তলচিত্র বল! হয়। বাটার দেওয়াল- 

গুলি মেঝে হইতে ৩৪ ফুট গাঁথা হইলে তাহার উপর 

হইতে নীচের দিকে তাকাইয়া যে দৃশ্ঠ দেখিতে পাওয়া 
যায় তাহাই প্রকৃতপক্ষে তলচিত্রে অস্কিত কর! হয়। 

তলচিন্রে ঘরের আয়তন, দেওয়ালের এবং দরজা! 

জানালার অবস্থান ও বিস্তার দেখান হইয়া থাকে। 

ভিত্তি খনন করিবার জন্য ভিত্তিচিন্্র অঙ্কিত করা 

নুবিধাজনক--তাহাতে দেওয়াল-ভিত্তির অবস্থান ও 

বিস্তার দৃষ্ট হইবে। 

দৃশ্য, পশ্চাৎ দৃশ্য ও পার্খ দৃশ্ট আখ্যা দেওয়া হয়। 

আমরা চর্্মচ্ষে বেরূপ দৃশ্ঠ দেখি তাহা প্রকৃত- 

পক্ষে বাহচিত্রে দেখান হয় না__ সেরূপ চিত্রকে 

ফটোগ্রাফ চিত্র বলা যায়। তাদৃশ চিত্রে দুরত্বানুসারে 
আনুপাতিক পরিমাণের বাতিক্রম ঘটে বলিয়া তাহা 

গৃহনিম্মাণ কাধ্যে বিশেষ উপকারে আইসে না। 

তদ্বারা কেবল বাটার বাহা সৌন্দধ্য অনুমিত হইতে 

পারে। দৃরত্থাহ্ছসারে পরিমাণের ব্যতিক্রম না ঘটাইয়া 
রুত্রিম ফটোগ্রাফ চিত্র (১নং চিত্র) অঙ্কন করা যাঁয়। 

বনিয়াদ ও আভ্যন্তরিক দৃশ্টের জন্য কল্পিত বাঁটাকে 
তাহার উপরিভাগ হইতে তলভাগ পধ্যস্ত লম্বভাবে 

ছেদ করিয়া সেই ছেদরেখাস্তরগত দৃষ্ঠের অঙ্টরূপ 
ছেদচিত্র ( ৩নং চিত্র ) অঙ্কিত হয়। যেরেখা দ্বার! 

ছেদ করা হইল সেই ছেদক রেখা দৈর্ঘ্যের সমান্তরাল 

হইলে সেই ছেদ দৃশ্ঠাকে দীর্ঘছেদ দৃশ্ঠ এবং ছেদরেখাটা 

প্রস্থের সমান্তরাল করিয়া ছেদকরিলে সেই ছেদ 
দৃশ্যকে আড়দিকের ছেদদৃশ্য বলে। ছেদরেখা 

বিন্দুরেখা দ্বারা তলচিত্রে দেখান হইয়া থাকে । 

সাধারণতঃ, রেখাচিত্র ৮ ফুট-১ ইঞ্চি" স্কেলে 

অঙ্কিত হয়, অর্থাৎ কল্পিত বাটীর যে অংশের পরি- 

মাণ ৮ ফুট, সেই অংশটী রেখাচিত্রে এক ইঞ্চি দীর্ঘ 
রেখা দ্বারা স্ুচিত হইবে। কাগজের উপর বাটার 

সমান মাপের চিত্র অঙ্কন করা সম্ভবপর হয় না, 

সেইজন্য প্রকৃত বস্তুর অনুরূপ চিত্র ক্ষুত্রাকারে এবং 

কোন নির্দিষ্ট অনুপাতে অস্কিত হয়। স্কেল ৮ফুট 

-১ ইঞ্চি হইলে প্রকৃত বস্তু ও অঙ্কিত চিজ্রের 

অনুপাত ঈ্ড হইবে । কল্পিত বাটার নক্সা 

কোনও নির্দিষ্ট স্কেলে আকিয়া প্রত্যেক অংশের 

পরিমাণ যতদূর সম্ভব লিখিক্পা দিতে হয়। কোনও 
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( ৩ক চিত্র ) 

( ২নং চিত্র) 

বাটীর সমান্তরালভাবে ছেদকরন 
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( ১নং চিত্র) 

বাটার কৃত্রিম ফটোগ্রাফ চিত্ত 

অংশের পরিমাণ লেখা না থাকিলে, স্বেল সাহায্যে যাহাতে যথেষ্ট পরিমাণে ক্র্যালোক ও বিশুদ্ধ বায়ু 
তাহা স্থির করা যায়। প্রবেশ করে তাহার ব্যবস্থা থাকা উচিত। দ্বিতল 

বাটার একতলায় বৈঠকখান। বা বসিবার ঘর এবং 
২। বাটার উদ্দেশ্ট ও প্রয়োজনীয়তা দ্বিতল শ্ুইবার ঘরের বন্দোবস্ত করিলেই ভাল হয়। 

কল্পিত বাটী যে উদ্দেস্তে ব্যবহৃত হইবে, সেই দিবাভাগে বসিবার ঘর শীতল রাখিবার এবং রাত্রি- 
অনুযায়ী নক! প্রস্তুত করা উচিত। বসতবাটা কালে শয়নগৃহ নৈশ কাঁযুদ্বার৷ শীতল রাখিবার 
হইলে গৃহকর্তার প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি বিশেষভাবে ব্যবস্থা করিবে। কল্পিত বাটার আকার বৃহৎ হইলে 
আলোচনা করিবে। বসতবাটার প্রত্যেক ঘরে তাহাতে একটা প্রবেশ হল এবং সেই হলের 
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€( ৩নং চিত্র) 

বাটীর লঙ্গভাবে ছেদকরন 

একপক্ষ্বে ছিতলে উঠিবার সিড়ি রাখা আধুনিক 
রুচিসঙ্গত। প্রবেশ হল, যাতায়াতের পণ ও সিড়ি 
উত্তমরূপে আলোকিত থাকিবে । বাতায়াতের পথ 
যথাসম্ভব সরলভাবে রাখাই উচিত, তাহাতে বাঁক 
না থাকিলেই ভাল হয়। 

বড় রাস্তার উপরে বাটা নিশ্মাণ করিতে হইলে, 
তাহা পার্বতী বাটা সমূহের বাহ দৃশ্ঠান্্যায়ী নির্মাণ 
করা উচিত। রান্তার ধারে বৈঠকখান| ও ভিতর 
দিকে অন্দরমহল থাকিবে। সাধারণত: ঘরের দৈর্ঘ্য 

বিস্তারের সমান বা তাহার দেড়গুণ পর্যন্ত রাখিলেই 
তাল দেখায়। * রান্নাঘর ও ভোজনঘরের দৈর্ঘ্য 
বিস্তারের দ্বিগুণ বা তদপেক্ষা কিঞিদধিক হইলেও 
ক্ষতি হয় না। ছাদের কড়ি মেঝে হইতে অন্ততঃ 
৭ হাত উচ্চে বসান উচিত__তাহা ৮ হাত উচ্চে 
বসাইলেই ভাল দেখায় । শয়নগৃহের দরজা মধ্যস্থলে 
না রাখিয়া ঘরের একপার্খে রাখিলেই খাট রাখিরার 
স্থবিধা হয় এবং তাহাতে ঘরের আবরুও রক্ষিত 
হম। দরজা জানালা যথাসম্ভব খু খু বসাইবে, 



৬৪৪ 

তাহাতে গৃহমধ্যে বায়ুপ্রবাহের স্থবিধা হয়। জানালা- 

গুলি প্রশত্ত ও সংখ্যায় অধিক হওয়া উচিত। 

দরজ! জানালার সংখ্যা ও তাহাদের পরিমাণ নির্ণয় 

করিবার সঙ্কেত গ্রন্থকার প্রণীত সরল গঠনতত্বের 

১০৪ পৃষ্ঠায় বণিত হইয়াছে । 

গ্রীষ্মপ্রধান দেশে বারাগডার উপকারিতা সহজেই 
বুঝিতে পারা যায়। বাটীর যেপার্থে রৌদ্র লাগে 
সেই দিকে বারাগ্ড। থাকিলে তংপার্খবর্তী ঘর সেরূপ 

গরম হইয়া উঠে না। তদুদ্দেশ্যে বারাগডার বিস্তার 

৫1৬ হাত হইলেই ভাল ভয়-_অপরাপর পারে বিস্তার 

অপেক্ষাকৃত অল্প ভইলেও ক্ষতি হয় না। বারাগডার 

জন্য তৎসংলগ্ন গৃভ যাহাতে অন্ধকার হইর। না পড়ে 
এবং তন্মধ্যে যাহাতে বিশুদ্ধ বায়ুপ্রবাহের ব্যাঘাত 

না ঘটে তত্প্রতি দৃষ্টি রাখা কর্তৃব্য। বারাগ্ডার জল 

যাহাতে গৃহমধ্যে প্রবেশ না করে সে বিষয়েও সাবধান 

হওয়া উচিত। 

ছাদের উপর উঠিলে যাহাতে কেহ পড়িয়া না 

যায় তুদ্দেশ্যে ছাদের চতুদ্দিকে অন্ততঃ ছুই হাতি 

উচ্চ আল্সে নির্মাণ করা উচিত। আল্সের দেয়াল 

হাল্কা! রাখিবার জন্য তাহার মাঝে মাঝে ফুকর 

রাখা হয়। ছাদে বাহাতে জল দাড়াইতে না পারে 

এবং সহজে বাহির হইয়৷ যায় সেই উদ্দেশ্টে আল্নের 

নীচে নদ্দম। রাগা উচিত। প্রত্যেক নর্দমার জল 

এক একটা গানল দিয়! বাহির হইয়! যাইবে | 

বথায় কে।নরূপ দুর্গন্ধ আসা সম্ভব সে রূপ স্থানে 

শয়নগৃভ বা রম্ধনগৃহ নিশ্মাণ করিবে না। রন্ধনগৃহ 

শয়নগৃহ হইতে অল্প দূরে নিশ্মাণ করা উচিত। 
রন্ধনগৃহের ধূম যাহাতে অন্য গৃহে প্রবেশ করিতে 
না! পারে এবং সম্থজে বাহির হইয়া ঘাঁয় তাহার ব্যবস্থা 

করিতে হইবে। স্থবিধা ভইলে, ধুমবিহীন চুলা 
নিশ্মাণ করা উচিত | 

সকল গৃহেই আলোক ও বাতাসের সুব্যবস্থা 
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থাকিবে । যে গৃহ আলোকিত রাখিবার অন্য কোন 

উপায় নাই তাহার ছাদের উপর আওয়াজি 

প্রস্তুত করা যাইতে পারে। 

খাটা পায়থানা বাসগৃহ হইতে অন্ততঃ ৩৪ হাত 

দূরে এবং পৃথকৃভাবে নিম্মাণ করা উচিত। ড্রেন- 

পায়খান! গৃহসংলগ্ন থাকিলেও ক্ষতি নাই। কিন্ত 

সেরূপ পায়খান। কেবলমাত্র কলিকাতার ন্যায় সহরেই 

সম্ভব । বাটার বেদিকে রান্নাঘর তাহার বিপরীত 

দিকে পায়খান৷ থাকিলে ভাল হয়। মে পণ দিয়! 

মেথর পায়গানার মধ্যে প্রবেশ করে এবং ময়লা 

বাহির করিয়া লয় সেই প্রবেশ পথ প্রশস্ত করা এবং 

তথায় একটা দরজা! বসান উচিত। 

সঞ্চালনের সুব্যবস্থা থাকিবে । 

পশ্চিমদিকে থাকিলেই ভাল হয়। 

পায়খানায় বায়ু 
গোশালা ও পায়খান। 

রাস্তার জল নাহাতে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতে 

ন। পারে সেই উদ্দেশ্যে একতলার মেঝে বা পোতা- 

তল রাস্তার উপরিভাগ হইতে অন্ততঃ দেড় হাত 

উচ্চে রাখা উচিত। পোতাতলের উচ্চতা অধিকতর 

হইলে একতলায় ঘর গুলি স্বাস্থ্যকর হয় । 

সাধারণতঃ মাটীদ্বারা পোত। ভরাট করিয়া 

তাহার উপর একতলার মেঝে তৈয়ারী কর। হয়। 

মাটীর দ্বারা ভরাট না করিয়া বদি খিলানের উপর 

বা কড়ির উপর মেঝে তৈরারী করা হয়* তাহা 

হইলে সে মেঝে স্যাংসেতে হয় না। কিন্তু সেরূপ 

মেঝে নিশ্শাণ করা ব্যয়সাধ্য। মাটার পরিবর্তে 

বালি বা ঘ্যেস দ্বারা পোত৷ ভরাট করিলে মেঝে 

শুধ্ধাবস্থায় থাকে । মেঝে ভিজা থাকিলে স্বাস্থ্যের 

হানি হয়। 

বে ঘরের দেওয়াল ভিজ। থাকে তথায় বাস করিলে 

নানাবিধ রোগভোগ করিতে হয়। দেওয়ালে 

ঘাহাতে শ্যাতানি উঠিতে না পারে সেই উদ্দেশ্যে 
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পোতাতলের নিয়ে দেওয়ালের উপর একটা জলাভেছ্য 

স্তর দেওয়া উচিত । 

৩। ব্যয় সংক্ষেপ 

যথায় জমির মূল্য অল্প, সেরূপ স্থানে একতলা 

বাটা নিশ্মাণ করা যাইতে পারে। . কিন্তু বথায় 

জমির মূল্য অধিক বা বথায় জমির দর ক্রমশ: 

বাড়িতেছে, তথায় দ্বিতল বা ত্রিতল বাটা নিশ্বাণ 

করাই উচিত। তাহা করিলে অল্প জমির উপর 

অধিক মুংখ্যক ঘর পাওয়। যাঁয় এবং উপর তলার ঘর- 

গুলি অধিকতর স্বাস্থ্যকর হয়। 

একতল! বাটা নিশ্মীণ করিতে আপাততঃ বাধ্য 

হইলেও যাহারা ভবিষ্যতে বাটা দ্বিতল বা ত্রিতল 

করিবার বাঁসন! রাঁখেন, তাহাদের দ্বিতল বা ত্রিতল 

বাটার উপযোগী ভিত্তির উপর বাটী নির্মাণ কর। 

এবং উপর তলায় উঠিবার অন্ত পিড়ির ব্যবস্থা রাখা 

উচিত। 

আপাততঃ বৃহৎ বাটীর প্রয়োজন ব। তাহা নিশ্মীণ 

করিতে সক্ষম না হইলেও» ভবিষ্যতে আয় 'ও পরিবার 

বুদ্ধি হইতে পারে ইহা বিবেচন। করিয়া, ভবিষ্যুৎ 

বৃদ্ধির উপায় রাখিয়া বাঁটীর পরিকল্পনা ব| বাটা 

নিশ্মাণ করা উচিত। 

বাটীর সৌন্দর্য ৪ | 

কতকগুলি সুন্দর সুন্দর থাম, কানিস প্রভৃতি 
অলঙ্কারযুক্ত হইলেই বাটার সৌন্দধ্য বৃদ্ধি পায় ন! 
বা তাহা সর্বাঙ্গনুন্দর হয় না। যে বাটাতে গ্রবেশ 

করিলেই প্রত্যেক গৃহের স্ব স্ব উদ্দেশ্ট, অপরের 
সাহায্য না লইয়াই, বুঝিতৈ পারা যায় অর্থা যে 
বাটার রেখাচিত্র দেখিলেই মনে হয় যে গৃহগুলি 

স্বাভাবিক ও অপরিহার্ধ্য গ্রণালীতে সন্গিবিষ্ট হইয়াছে, 

ষ্পঞ্র ০৫০ 

তাহাকেই সুন্দর বলা ঘায়। বাটার বাহাদৃশ্ঠ হইতেই 
বাহাতে বাটীর উদ্দেশ্ত, ঘরগুলির সন্নিবেশ প্রণালী, 
কোনও বিশিষ্ট অংশের গুরুত্ব প্রভৃতি তথ্য বুঝিতে 

পারা যায়, তওপ্রতি দৃষ্টি রাখা উচিত। যে বাটা 
ভাবব্যগক নহে তাহাকে স্বন্দর বলা নার ন।। 

বাটীর সৌন্দর্য্য রক্ষ। করিয়া, অপেক্ষারুত অল্প ব্যয়ে 

ব্যবগারোপযোগী বাটা পরিকল্পন। করা এবং বাটার 

ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ স্ুদুঢ় ও স্থায়ীভাবে নিশ্মাণ কর! 

উচিত। 

সাধারণতঃ মোঝে "9 ছাদতলে কোনরূপ গড়ন 

দেওয়া হয়। দুইবা ততোপিক তলবিশিষ্ট বসত- 

বাটীতে, সাধারণতঃ, ছুই ব| ততোধিক কানিস থাকে । 

পোতাতলে'ও একটা সাদা গড়ন দেওয়া হয় তাহাকে 

পোতাতলের গড়ন বলা বায়। 

কানিস দেখিলেই প্রত্যেক তলের শেষসীম৷ 

বিভিন্ন তলের উচ্চতা এবং তাহাদের সমাস্তরত। 

বুঝিতে পারা বায়। পোতাতলের গড়নদ্বারা মুল বা 
তলদেশের স্বলত। 'ও দৃঢ়তা হুচিত হয়। স্থপততি- 

নিজ্ঞানমতে বাটার উচ্চতা কানিসদ্ধারা সমানাংশে 

নিভন্ত হইবে না। কানিস ঘষে কেবল মেঝে বা 

াদতলেই থাকিবে তাহার কোন কথা নাই 

প্রয়েজন হইলে উহ৷ অন্যত্র 9 গঠিত হইতে পারে । 

দ্বিতল বাটী হইলে, উপর তলের বিশেষত্ব জ্ঞাপ- 

নার্থ সেই তলের উপরে শোভাবর্ধক কানিস এবং 

নিননতলের জন্য অপেক্ষাকৃত সাদ! কানিস দেওয়া 

উচিত। কোগাও নিরঠলে ২ ইঞ্চি পরিমাণে 

ইট বাহির করিয়া সাদ] গড়ন দেওয়। হয় ইংরাজীতে 

সেরূপ গড়নকে রিং মোল্ডি* বলে। এইরূপ 

কানিস ব্যবহারে দ্বিতলের জানালা ও খিলানগুলিও 

দেখিতে অধিকতর সুন্দর হইবে । 
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৫ বায়ু সঞ্চালন 

বাযু আমাদের জীবনম্বদ্ূপ। বায়ুর অভাবে 

আমরা এক মুহূর্$ও বাচিতে পারি না। সুস্থ দেহে 

থাকিতে হইলে বাফু বিশুদ্ধ হওয়া আবশ্যক | বিশুদ্ধ 

বামু সেবনে পরীর পুষ্ট হয় এবং অনেক রোগের হাত 

হইতেও নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। দূষিত বায়ু স্বাস্থ্- 
ফ্ানিকর | 

বিশুদ্ধ বায়ুর কোন গন্ধ নাই। যে গৃহে প্রবেশ 
করিবামাত্র ছূর্গন্ধ অন্তভূত হয় সেই গৃহের বায়ু দূষিত 
হইয়াছে বুঝিতে হইবে। গৃহমধ্যে বাযু দূষিত হইলে 
তাহা শোধনের প্রধান উপায় বাষু সঞ্চালন । অতএব 

স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য গৃহমধ্যে বাধু সঞ্চালনের ব্যবস্থা- 

করিতে হইবে। বায়ু সঞ্কালনের পথে পায়খানা বা 

আবর্জনারাশি থাকা উচিত নয়। বাটার নিকট 
গাছপালা থাকিলে বায়ু সঞ্চালনের ব্যাঘাত হয়। 

বদ্ধ গৃহে বায়ু অতি শীঘ্র দূষিত হয়। বিধাতার 

বিধানে বায়ু কখনও স্থির থাকিতে পারে ন|। 

প্রবেশপথ পাইলেই বাহিরের বিশুদ্ধ বায়ু গৃহমধ্যে 
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প্রবেশ করে এবং দূষিত বায়ু বাহির হইয়া যায়। 
গৃহমধ্যে বিশুদ্ধ বায়ু সঞ্চালনের জন্য উপযুক্ত দরজা 

জানালার আবশ্তক। দূষিত বায়ু উ্ণ ও লঘু সেই 
জন্য তাহা! ছাদের দিকে উঠিতে থাকে এবং ছিন্র 
পাঁইলেই সেই পথে বাহির হইয়! যায়। যাহা বাহির 

হইয়! যায় তাহার স্থান পূর্ণ করিবার জন্য বাহিরের 
শীতল বাু গৃহমধ্যে প্রবেশ করে। সেই শীতল ও 

বিশুদ্ধ বাযু যাহাতে জান।লা বা অপর কোন রন্ধপথ 

দিয়! গৃহমধ্যে প্রবেশ করে তজ্জন্য জানাল।গুলি মেঝে 

হইতে অধিক উচ্চে বসান উচিত নহে। বাজ 

নিষ্কাশনের জন্য জানালাগুলি ছাদ পধ্যস্ত উচ্চ হওয়! 

আবশ্টক। কিন্তু সেরূপ ব্যবস্থা করা সকল সময়ে 

হ্থবিধজনক হয় ন|। সাধারণতঃ ছাদের নিম্বে 

দেওয়াল গাত্রে বড় বড় ছিদ্র রাখিয়া! তাহার মুখে 

লৌহ নিশ্মিত জাল বা ঝ্বাজরি বসাইয়! দেওয়া হয়। 

এইবূপে জানাল! দিয়৷ বিশুদ্ধ বাষু গৃহমধ্যে প্রবেশ 
করিবে এবং ছাদসংলগ্ন রন্ক,পথ দিয়া উষ্ণ ও দূষিত 
বায়ু বাহির হইয়া বাইবে। জানালাগুলি খু খজু 

বসান উচিত-_তাহাতে গৃহমধ্যে বাু সঞ্চালনের 

স্থবিধা হয় । 
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তাপের বিকীরণ 

কোন অবলম্বন ব্যতীতও তাপশক্তি উত্তপ্ত বন্ত 

হইতে শীতল বস্তুতে সঞ্চালিত হইতে পারে। ইহাকে 

তাপশক্তির “বিকীরণ” বল! হইবে । একটি তাপমান 

কাচপাজ্রে সম্পূর্ণ আবদ্ধ হইবার পর পাত্রটী হইতে 
পাম্পনাহাব্যে বায়ু নিফাশন করিয়া বহির্ভাগে কোন 

উত্তপ্ত বস্ত আনীত হইলেই তাপমানটা উত্তাপ বৃদ্ধি 

নির্দেশ করিতে থাকে । এক্ষেত্রে কোন অবলম্বন 

ব্যতীতও তাপমানটাতে তাপ সঞ্চারিত হইতেছে। 

সূর্য হইতে পৃথিবীতে তাপসঞ্ধারও এই প্রথাঙ্গগত। 
সকল বস্ত্র হইতেই সর্বদা তাপশক্তি বিকীর্ণ 

হইতেছে? অর্থাৎ প্রত্যেক বপ্ত হইতে যেমন তাপশক্তি 

নির্গত হইতেছে, তেমনই চতুঃপার্বস্থ অন্যান্য বস্ত 
হইতে উহাতে তাপশক্তি সন্নিবিষ্টও হইতেছে । এই- 

রূপে ক্রমে বস্তুটার ল্ধ ও বিচ্যুত তাঁপশক্তির সমতা 

সংঘটিত হইলে উবার উত্তাপ স্থির থাকে । অন্যথা 
উত্তাপের পরিবর্তন হইতে থাকে । 

তাপশক্তি সংক্রমণের সময়, উত্তপ্ত বস্তর বা 

কণিকার সংলগ্ন শীতল বস্ত বা কণিকা উত্তপ্ত হয় এবং 
উহ! তৎসংলগ্ন শীতলতর বস্তুতে (বা কণিকায়) তাপ 

প্রদান করে। এইবূপে ক্রমে তাপ সঞ্চালিত হই 
থাকে । এই কারণে তাপের সংক্রমণ সময়সাপেক্ষ। 

কিন্তু বিকীরণ অতি দ্রতবেগে সংঘটিত হয়। 

ফলতঃ তাপশক্তি বিকীরণে, আলোকশক্তির সহিত 

তুলনার যোগ্য। একটি বস্ত্র আলোক হইতে আবৃত 
হইবামাত্র উহা অন্ধকারময় হয় ও আবরণটী অপস্যত 

হইবামাত্র পুনরায় আলোকিত হইয়া থাকে । এই- 

রূপে একটি বস্তু উপযুক্তভাবে আবৃত হইলে বে বিকীর্ণ 

তাপশক্তি উহা প্রাপ্ত হইতেছে, তাহা নিবারিত 

হওয়ার ফলে বস্তুটীর উত্তাপ নিপ্ুতর হইতে থাকে । 

আবরণটী অপশ্থত হওয়ামাত্র বিকীর্ণশক্তি প্রাপ্তে 

উত্তাপ পুনরায় উচ্চতর হইতে আরম্ত করে । 

প্রকৃতপক্ষে তাপশক্তি প্রথমতঃ শক্তির অন্য 

আকারে বিকীণ হইয়া থাকে এবং কোন বস্তর 
সংস্পর্শে আসিয়া তাপশক্তির রূপে প্রকট হয়। 

নানাবিধ বিচারের ফলে এক্ষণে বিজ্ঞানে এই সিদ্ধান্ত 

গ্রহণ করা হইয়াছে যে, বিকীর্ণশক্তি কম্পনের 

আকারে সঞ্চারিত হইয়। থাকে। বস্ততে সঙ্গত 

হইবামাত্র উহ! তাপশক্তিতে রূপান্তরিত হয়। বস্ত্রতঃ 

বস্তর তাপ, উহার অভ্যন্তরীণ অণুর কম্পনের বিশেষত 

হইতে উৎপন্ন । 

বিকীর্ণ তাপশক্তি সরলরেখাক্রমে সঞ্চালিত 

হইয়া থাকে । ইহা! ৩৬ নং চিত্রান্্বায়ী পরীক্ষা হইতে 
বুঝিতে পারা যাইবে । “ক” একটি উত্তপ্ত ধাতব 
গোলক, “খ” একটি ধাতুনিম্মিত মস্থণ পাত; উহাতে 
প্ঘ” চিন্তিত একটি ছিদ্র আছে এবং প্গ” একটি 

তাপমান যন্ত্র। “ক”, “ঘ” ও তাপমানের আধারটা 
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বক 

7্টা প্রাতব 

চর্ত গোলক 

( ৩৬ নং চিত্র ) 

একত্রে সমরেখাবর্তী হইলে তাপমানে উত্তাপ বৃদ্ধি 

স্চিত হইবে। অন্যথা উত্তীপের কোন তারতম্য 

লক্ষিত হইবে না। বিকীরণ সরলরেখাক্রমে না 

হইলে উপরোক্ত ঘটনা সম্ভবপর নহে । এইরূপে “ক” 

ও “গ” এরর মধ্যে ২৩টী পাত সজ্জিত হইলেও ছিদ্র- 

গুলি একত্রে কগ রেখাবর্তী হইবামাত্র তাপমানে 

উত্তাপ বৃদ্ধি প্রদশিত হইবে । 

একটি বস্তর উপর বিকীর্ণশক্তি পতিত হইলে 

উহা! শক্তি শোষণ করিবে, অথবা! উহা হইতে শক্তি 

"প্রতিফলিত” হইবে । অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অংশতঃ 

উভয় প্রকারেই শক্তি ফলিত হইয়া থাকে | 

শক্তি শোষণের ফলে বস্তটী উত্তপ্ত হইয়া থাকে । 

প্রতিফলনে শক্তি অন্য মুখে চালিত হয় মাত্র; স্থতরাং 

প্রতিফলনকারী বস্ত্র উপর উহা! সম্গিবিষ্ট না হওয়ায় 

কোনও রূপে প্রকাশিত হয় না। 

বিকীর্ণশক্তি বিচারকালে শক্তি “রশ্মির” আকারে 

চালিত হইতেছে,__এইরূপ কল্পনা করা হয়। উত্তপ্ত 

বস্ত হইতে সরলরেখাদ্বারা রশ্মি ব্যক্ত হইয়া থাকে । 

(৩৭নং চিত্র) চিত্রে “ব” একটি উত্তপ্ত গোলক, 

“্দ” একটি দর্পণ ও “ত” একটি তাপমান । পপ” 

চিহ্নিত একটি ধাতুনিশ্মিত পাতে “গ” চিহ্নিত ছিত্র- 
পথে শক্তিরশ্মি সঞ্চালিত হইতেছে । “দ” দর্পণ 

রশ্মি প্রতিফলিত হইয়া “ত” তাপমানে উত্তাপ বৃদ্ধি 

নির্দেশ করিতেছে । 

দর্পণের পরিবর্ডে একটি মন্ছণ ও উজ্জ্বল ধাতব 

পাতও ব্যবহার কর। যাইতে পারে । গোলকটী 

হইতে একটি রশ্মি দর্পণের “ট” বিন্দুতে প্রতিফলিত 

হইতেছে কল্পিত হইল । ণ্ট ন” সরলরেখা দর্পণতলের 
লম্ব অনুক্রমে অস্কিত হইয়াছে । তাপমানটা যেস্থানে 

রক্ষিত হইলে উত্তাপ বুদ্ধি নির্দেশ করিতে থাকে, 
তাহা “ত” চিহ্িত হইলে দেখা! যাইবে যে / বট ন 
৯ / নট তসমান। 

বিকীর্ণশক্তি শোষণের ক্ষমতা “ভূসা” (অর্থাৎ 

তৈলাদি দহনোৎপন্ন অঙ্গার) নামে ম্থপরিচিত 

দ্রব্যেরই সর্কবোচ্চ। শৌষণক্ষমতা পরিমাণে ভুসাই 
তুলনামূলক! কৃষ্ণবর্ণের অমস্থণ বস্ত শক্তি শোষণ- 

রা 
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(৩৭নং চিত্র ) 

ক্ষম ও শ্বেতবর্ণের মন্থণ উজ্জল বস্ত বিকীর্ণশক্তি 

প্রতিফলনক্ষম। অগ্নির সন্নিকটে, একটি তাপমান 

উজ্জ্বল ধাতব পাতে (অর্থাৎ প্রাঙ্গতা” দ্বারা) আবৃত 
ও অপরটী তুসালিপ্ত অবস্থায় একত্রে সজ্জিত হইলে, 
শেষোক্ত তাপমান উচ্চতর উত্তাপ নিদিষ্ট হইয়া! 

থাকে। 

উপরোক্ত ধন্ম অবলম্বনে, খাদ্য পানীয়াদি বহুক্ষণ 

ইচ্ছামত উত্তপ্ত রাখিবার উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে । 

( ৩৮নং চিত্র) চিত্রে এই উদ্দেশে ব্যবহৃত স্থপরিচিত 

একটি পাত্রের গঠনপ্রণালী গ্রনশিত হইল | “ক” একটি 

কাচনিম্মিত বোতল । ইহাকে বেষ্টন করিয়া অপর 

একটি ঈষৎ বৃহত্তর বোতল, মুখের কাচ গলনে সংলগ্ন 
হইয়াছে । বোতল ছুইটীর মধ্যে “ক” চিহ্নিতটার 

বহির্দেশে ও বৃহত্তরটীর অভ্যন্তরে রাসায়নিক প্ররক্রিয়। 

সাহায্যে রৌপ্য প্রলেপে উজ্জল দর্পণের স্থষ্টি হইয়াছে । 

( আমাদের নিত্য ব্যবহাধ্য দর্পণও এই উপায়ে সমতল 
কাচখণ্ডের উপর রৌপ্যের গ্রলেপে উৎপন্ন)। উভয় 

বোতলের অবকাশস্থ বায়ু পাম্পসাহায্যে "প” চিহ্ছিত 
পথে নিষ্কাশিত হইবার পর তাপযোগে কাচের গলনে 

উক্ত পথ বদ্ধ হইয়া থাকে । সমগ্র বোতলটা অপর 
একটি হ্ুদৃশ্ঠ ধাতব আধারে রক্ষিত হয়। 

(৩৮নং চিত্র ) 

বায়ুর সংস্পর্শে কোনও উত্তপ্ত বস্তব রক্ষিত হইলে 
সংলগ্ন বাযুস্তর উত্তপ্ত হয়, হৃতরাং লঘৃতর হইয়া 
উর্ধমুখে অপচ্ছুত হইতে থাকে। এইরূপে বস্তা 
হইতে ক্রমান্বয়ে তাপশক্তি ক্ষয় হইতে থাকে। 
ইহাকে তাপশক্তির “সঞ্চারণ” বলা হইবে। 
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বায়ুর অভাবে উপরোক্ত পাত্রে রক্ষিত কোনও থাকে । লেখক এইরূপ একটি "থার্শসে” শিলাবৃষ্টির 
বস্ত হইতে সঞ্চারণক্রমে তাপ অপস্থত হইতে পারে শিলা রাখিয়াছিলেন। ই্রগুলি ৪ দিন পর্যন্ত 
না। সংলগ্ন কোন পরিচালক ভ্রব্যরে অভাবে অবিকৃত ছিল। 
পরিচালনক্রমেও তাপের ব্যয় হয় না, এবং তাপ ল্বজ্ঞ্তল্ল ভ্ডান্পন্হিক্জীদ্লঞ্প জ্ন্মভ্ডা 
শক্তির বিকীরণও দর্পণটীতে নিবারিত হয়। এই 

জন্য বোতলে রক্ষিত বস্তু হইতে তাপ ক্ষয় হইতে 

পারে ন।, পক্ষান্তরে ইহাতে তাপশক্তি বহির্দেশ 

( 

রি 

(৩৭ নং চিত্র ) চিত্রনবায়ী এক সমগ্রান্ত পাত্র 

হইতেও নিবিষ্ট হইতে পারে না। 

উপরে বণিত অবস্থা সম্পূর্ণরূপে সংঘটন কর! রঃ 

অনাধ্য। কিন্তু তথাপি সবত্বে যন্ত্রটী নিম্মিত হইলে 

ইহা বহুক্ষণ উত্তাপ রক্ষা করিয়৷ থাকে, আমাদের 18 [০8 

নিত্য ব্যবহাধ্য “থাশ্মস্” (৩৮ ক চিন্র) এই প্রথায় 

থে।স্নে। প্লাস 

(৩৮ ক চিত্র) 

গঠিত। অল্প মূল্যের "থার্মসে”ও খাদ্য প্রভৃতি ২৪ 
ঘণ্টাকাল উত্তপ্ত থাকে ও তিনদিন যাব শ্রীতল ( ৩৯নং চিত্র ) 
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নিশ্মিত হইল। উহার একটি প্রান্ত উজ্জ্বল ধাতব 
পাতে নির্মিত, দ্বিতীয়টী তুসালিপ্ত, তৃতীয়টী কাষ্ট- 

নির্শিত ও চতুর্থ প্রান্তে একখণ্ড কাচ সংলগ্ন আছে। 

পাত্রটী হইতে কিছু দূরে একটি তাপমান রক্ষিত হইল। 

পাকব্রটী ফুটন্ত জলপূর্ণ হইলে পর উহা! হইতে বিকীর্ণ 
তাপ, তাপমানে নির্দিষ্ট হইবে। তাপমানটার 
অভিমুখে হর্মান্বয়ে পাত্রটার চারি প্রান্ত রক্ষিত হইলে 
দেখ যায় যে, ভূসালিপ্ত প্রান্ত হইতে সর্বেবোচ্চ ও 

উজ্জল ধাতুময় প্রীস্ত হইতে সর্বনিম্ন বিকীর্ণ তাপ 
স্ুচিত হয়। 

আমরা পূর্বেবে দেখিয়াছি যে বিকীর্ণ তাপশক্তি 
শোষণের ক্ষমতা ভুসার্ই সর্বোচ্চ 'ও উজ্জ্বল ধাতব 

পাতেরই সর্ধনিম্ন। এইরূপে সকল বস্তুর তাপশোষণ 

ক্ষমতা ও তাপবিকীরণ ক্ষমতা সমান । 

বিকার্ণ তাপশক্তি পরিমাণের জন্য একটি সুক্ষ 

তাপমান বন্ত্রেরে আধারে ভুদার প্রলেপ দেওয়া হয়। 

এইরূপে সামান্ত বিকীর্ণশক্তি প্রাপ্তিমাত্রই উহার 

শোষণে উত্তাপতারতম্ নির্দিষ্ট হইয়া থাকে । ছুইটা 

বিভিন্ন ধাতুখণ্ডের স্পরশস্থানে বিকীর্ণ তাপশক্তি 

সঙ্গত হইলে পর তাড়িতগ্রবাহ উৎপন্ন হইয়! থাকে । 

প্রবাহবেগ শক্তির পরিমাপক। ইহা “তড়িৎ- 

বিজ্ঞানের” আলোচ্য । এই ধশ্ম অবলম্বনেও বিকীর্ণ 

শক্তি পরিমিত হইয়া থাকে। 

ভ্ঞাঞ্পক্ষচ্ছ্ছুত্ডা £-কাচের ভিতর দিয় 

যেমন আলোক অবাধে সঞ্চালিত হয়, আবার একথণ্ড 

ধাতুনিম্মিত পাতে সম্পূর্ণূপে নিবারিত হয়, তেমনই 
বিকীর্ণ তাপও কোন কোন দ্রব্যের ভিতর দিয়৷ 

অবাধে গমনাগমন করিয়া থাকে ও কোন কোন 

দ্রব্যে সম্পূর্ণরূপে নিবারিত হইয়া থাকে। খনিজ 
লবণের ভিতর দিয়া তাপশক্তি অবাধে সঞ্চালিত হয়। 

একটি কাচপাত্রে “কার্কন-বাই-সালফাইড' নামক 
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তরল ত্রব্যে "আয়োডিন নামক কঠিন দ্রব্য দ্রবীভূত 
হইলে উৎপন্ন ঘোর নীলবর্ণের ভ্রবণে আলোক 

সম্পূর্ণরূপে নিবারিত হয়? কিন্তু ইহার ভিতর দিয়া 
তাপশক্তি অবাধে সধশলিত হইয়া থাকে । 

আলোক সম্পর্কে কাচ 

“অন্বচ্ছ” ৷ সেইব্ধপ 

দ্রবণ “তাপস্থচ্ছ” | 

“স্বচ্ছ” ও  কাষ্ঠ, 

খনিজ লবণ ও আয়োডিন 

কাচ তাপ-অস্থচ্ছ । 

ভ্ঞান্সেন্ল এাভিডহ্কভনভ্ন 

কতকগুলি বিভিন্ন উত্তপ্ত বস্তু হইতে বিকীর্ণ তাপ 
প্রতিফলিত হইয়া এককালে অপর একটি বস্তর উপর 
নীত হইতে পারে । এক্ষেত্রে বস্তার উপর বিকীর্ণ 
তাপসমষ্টি ফলিত হইয়া থাকে । এই উপায়ে দূরস্থ 
কোনও বস্তর উপর প্রচণ্ড তাপ নিক্ষেপ করা যাইতে 
পারে। গ্রীস্দেশে একটি গল্প প্রচলিত আছে যে, 

আর্কিমেডিম্ নামে একজন বৈজ্ঞানিক এই উপায়ে 

শক্রুপক্ষীয় জাহাজ দূর হইতে দগ্ধ করিয়া! শক্রর 
আক্রমণ হইতে তাহার জন্মভূমির উদ্ধার সাধন করিয়া- 

ছিলেন। ন্যুনাধিক পঞ্চাশখানি দর্পণ যদি এরূপ 

ভাবে মজ্জিত হয় যে, প্রত্োকটী হইতে প্রতিফলিত 

ূধ্যরশ্মি একখণ্ড দুরস্থ কাষ্টে একত্রিত হইতে পারে, 
তাহা হইলে (দখ। বাইবে মে কাষ্ঠখগ্ডটি প্রজ্বলিত 

হইয়া উঠিবে। 

একটি শৃন্যগর্ভ গোলকের একাংশ কষ্ডিত হইলে 
যেরূপ আকার হয়, তদান্গুবায়ী দর্পণ নির্মিত হইলে 
উহার ভিতরের অংশ উক্তরূপ ধর্ম প্রাপ্ত হইয়া থাকে। 
ইহাকে “কুজ দর্পণ” বলে। কাধ্যতঃ কুজদ্পণটা অসংখ্য 

অতি ক্ষুত্র দর্পণের সক্জ। বলিয়৷ ধাধ্য হইতে পারে। 
৪০ নং চিত্রে ইহা স্থবোধ্য হইবে । সরলরেখাক্রমে 
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বিকীর্ণ সৌরশক্তির যে অংশ উক্ত দর্পণে পতিত হয়, 
তাহা একটি বিন্দুতে একত্রে প্রতিফলিত হইবে। এই 
বিন্দুতে কোনও দাহ বস্তু রক্ষিত হইলে উহা! গ্রজলিত 

হইবে। অবশ্য দর্পণটী বত বৃহৎ হইবে, উৎপন্গ 
তাপ ততই অধিক হইবে । লেন্স” নামে পরিচিত 

কাচ (বা কোন স্বচ্ছ দ্রব্য) নিম্মিত স্থুলমধ্য পদার্থ 

বিশেষের ভিতর দিয়া স্য্যরশ্মি সঞ্চালিত হইলেও 
উপরোক্ত নিয়মানুযায়ী সকল রশ্মি রেখা একত্রে একটি 

বিন্দুতে মিলিত হইবে ও এই স্থানে কোনও দাহ্য দ্রব্য 

আনীত হইলে উহা প্রজলিত হইবে । 

এই সকল পদার্থের গঠনের সবিশেষ আলোচনা 

“আলোক-বিজ্ঞানের” অন্তর্গত । 

শ্বেতবর্ণের বস্তু বিকীর্ণশক্তি গ্রতিফলনক্ষম 

বলিয়া, গ্রীষ্মকালে শ্বেতবর্ণের পরিচ্ছদ উংকৃষ্ট, পক্ষা- 

স্তরে শীতকালে কৃষ্ণবর্ণের পরিচ্ছদ সর্বাপেক্ষা! উপ- 

ঘোগী। শীতপ্রধান দেশে, দ্রাক্ষা প্রভৃতি ফল যাহাতে 

অধিকমাত্রায় সৌরশক্তি প্রাপ্ত হইয়া শীদ্র সুপ 

হইতে পারে, সেই উদ্দেশে উহাদের নিকটে কুষ্ণবর্ণের 

প্রাচীর গঠিত হইয়া থাকে । আমাদের রম্ধনাদি 
কার্ষে বাবহৃত পাত্রের বহিদ্দেশ কৃষ্ণবর্ণ ও অন্তর্দেশ 

শ্বেতবর্ণ হইলে, অপেক্ষাকৃত অল্প তাপযোগেই রম্বনাদি 

সুসম্পন্ন হইবে। 

বস্তুত: শব্ষশক্তি, তাপশক্তি, নিরালম্ব তড়িংশক্তি 

ও আলোকশক্তি একই উপায়ে সঞ্চালিত হইয়! থাকে। 

শক্তি কম্পনের রূপে বিকীর্ণ হয় 'ও কম্পনের বিশেষত্ব 

অনুসারে উক্ত প্রকার বিভিন্নরূপে প্রকাশিত হয়। 

[ আগামীবারে সমাপ্য ] 

(৪০নং চিত্র) 
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[ শ্রীঘুক্ত রাজেন্্নাগ ঘোষ ] 

(৩য় প্রস্থ) 

এইরূপে বেদজ্ঞানবলে ভারতবর্ষে মানবগণের 

মধ্যে সত্যযুগের আনির্ভীব হইল। এ সময় পৃথিবীর 

অন্যস্থলে মানবজাতির বসতি হয় নাই, অন্য কথাঁষ 

ভারতবর্ষ হইতে মানবজাতি তখন৪9 অন্য দেশে 

বিস্তার লাভ করে নাই। সুতরাং ভারতবাসী 'ও 

মীনবজাতি এখন একই বস্ত। এই সময় লোক- 

পিতামহ ব্রক্ষা, দেবতা 'ও খধিগণের মানবরূপ ধারণের 

ফলে, আর সেই সকল দেবখধষিগণের সংল্পশে 

এবং বেদোক্ত ক্রিয়াকলাপের মহিমায় এই গানব- 

জাতি এখন নিতান্ত ধশ্মপরায়ণ হইয়া! উঠে বলিয়। 

এই সময়কে সত্যযুগ বলির। অভিহিত করা হয় । 

এই ধন্মপরায়ণতার ফলে কালক্রমে লোক 

সংখ্যা অতি .ভ্রতগতিতে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, 

কারণ, ধশ্মই বুদ্ধির কারণ । তখন এই ভারতবর্ষে 

আরু তাহাদের সঙ্কুলান হহল না। অগত্যা লোক 

সকল ভারতের বাহিরে ধাসস্থান অন্বেষণপূর্ববক তথায় 

বসবাম করিতে প্রবৃত্ত হইল । এইবরূপে কিছুকালের 
মধ্যে পৃথিবীর সমুদয় মহাদেশ মানবজাতির বাসস্থান 

হইয়া উঠিল। 

এইভাবে বহুদিন অতিবাহিত হইলে কালধন্মে 

পৃথিবীর মধ্যে ঝটিকা ও ভূমিকম্পাদি অতি ভীষণ 

প্রাকৃতিক ঘটনাবশে দেশসমূহ মধ্যে গমনাগমনেব 
বাধা ঘটিয়া উঠিল। কারণ, এক ভূমিকম্পের ফলে 

জলপ্লাবন, নদ নদী এ ভ্রদাদির উৎপন্তি ভয়, শৈল- 

শ্রেণীর আবিভাব হয, পর্বতম।লা সমতল ভমিতে 

পরিণত হয়, সমূত্র মকভূমি হয়, লে।কালয় অরণা 
ব। সমুদ্রে পরিণত তয় আর এইরূপেই প্রাকৃত 

ঘটনাবশে মধ্যে মধ্যে এক দেশ ভন্য দেশ হইতে 

বিচ্ছিন্ন হইয়া বায়-কখন9 ব| বিভিন্ন দেশ এক 

দেশে পরিণত এস্থলেও তাহাই ঘটিল। 

মাঁনবসভ্যতার মূল প্রস্নবণ ভারতবর্ষ 

হইতে অন্ত দেশগুলি বত সম্বপ্ধশূন্য ভঈতে লাগিল, 
ততই সেই সকল দেশবাসী মানবজাতির আকুতি, 

প্রক্তি, পন্মবুদ্ধি এবং মানোভাধ প্রভৃতি সকলই 

পরিবন্তিত হইয়! দাইতে লগিল। বে বেদের ভাষ। 

শিখিয়। তাহার! বর্ণাআ্বক ভাষ| কথনে সমর্থ হইয়াছিল, 

আরুতিভেদনশতঃ . উচ্চারণভেদ ঘটায় সেই 

ভাষারও ক্রমে পরিবর্তন হইতে লাগিল। অধিক 

কি ক্রমে সেই বেদহ লোকে বিস্বৃতও হইতে লাগিল, 

আর তাহার ফলে বেদের বিকৃতি? ঘটিয়া উঠিল। 

বিরত বেদমন্ত্রবশতঃ ধশ্মীকম্ম বাগনজ্ঞাদির অনুষ্ঠান 

আর ফলগ্রদ হষ্টল ন'। সুতরাং যাগধজ্ঞাদ্দির 

অনুষ্ঠানও রহিত হইয়া গেল। দেখভেদে বে 

মানবের ভাষ| ভাব, বর্ণ এবং আরুতি প্রকৃতির 

পরিবর্তন হয়, তাহা বলাই বাছুল্য। বিষুবরেখার 
নিকটবন্তী গরমদেশে বর্ণ কৃষ্ণ হয় কিন্তু বিষুব- 

রেখা হইতে দূরবর্তী শীতপ্রধান দেশে বর্ণ শুভ্র 

১৯ 
তথ তি 

এইরূপে 
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বা উজ্জল হয়। তির্বতাদি দেশে মানবের নাসা 

অনুন্নত এবং হন প্রশস্ত হয়, কিন্তু ভারতে তাহার 

বিপরীতই হয়-__ইহা স্পষ্ট প্রত্যক্ষ কর! গিয়াছে। 

জলবায়ু ও দেশের সংস্থানভেদে যে মানবের 

সকলই পরিবন্িত হয়, তাহা পরীক্ষাদ্বার! স্থিরীকৃত 
হইয়াছে। এক দেশের লোক অন্য দেশে বাস করিলে 

কয়েক পুরুষ বার্দে তাহাদের বংশধরগণের 

আকৃত্তিগত বথেষ্ট পরিবর্তন ঘটিয়৷ যায়। দেশের 

জলবাযু ভেদ্দে তাহাদের আবার ব্যবহারও 

যথেষ্ট পরিবর্তিত হয়। এ সকল ঘটনা নিত্যই 

ঘটিতেছে। চিন্তাশীল চক্ষুম্মান ব্যক্তিমাত্রেই ইহা 

লক্ষ্য করিয়া থাকেন। ঘাহা হউক এই সময় 

মানবজাতি পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া যাওয়ায় 

তাহারা ক্রমে বিভিন্ন জাতিতেই পরিণত হইয়া 

পড়িল। 

এই ব্যাপারেরই ফলে আজ চীন, হণ, তাতার, 

পারস্তা, তুর্ক ও রুশজাতি এবং ইউরোপ, আফ্রিকা 

ও আমেরিকাবাসী মানবগণ বিভিন্ন মন্ুয্যজীতিতে 

পরিণত হইয়াছে । ইহাদের "আকৃতি, প্রকৃতি ও 

ধর্মমত--সবই অন্যরূপ ভইয়া গিয়াছে। বস্ততঃ 

ইহারা সকলেই এই ভারতবাসী মানবসন্তান, 

সকলেই ভারতবাসীর ভ্রাতৃবুন্দ। বেদহীন হওয়ায় 

এবং ব্রাঙ্ষণগণের অভাবে যে এই সব জাতি বিভিন্ন 

জাতিতে পরিণত হইয়াছে, আর ইহা শাস্ত্র মধ্যেই মুক্ত- 
কণ্ঠে ঘোষিত হইয়াছে । বস্তুতঃ আমেরিকার অন্তর্গত 

মেক্সিকো প্রদেশে নিবিড় অরণ্য মধ্যে হিন্দুদিগের 

সুধ্যমন্দির ভগ্রাবস্থায় অল্পদিন হইল আবিষ্কৃত 

হইয়াছে । ইহা! সংবাদপত্র পাঠকারী মাত্রেই অবগত 

আছেন। 

কিন্তু তথাপি আজ পাশ্চাত্গণের প্রভাবে 

আমরা শিখিতেছি-_ পূর্বে আধ্য ও অনাধ্য নামে ছুই 
জাতীয় মানব ছিল। তাহাদেরই সন্তান কোথাও 

ষ্পঞ্র ২য় বর্ষ, ১ম খণ্ড 

মিশ্রিত হইয়া, আর কোথাও বা অমিশ্রিত থাকিয়া, 

আজ পৃথিবীর মানবজাতির উৎপত্তি হইয়াছে । 
তন্মধ্যে অমিশ্র আর্ধ্জাতি অধিকাংশ ইউরোপব।সী 

পাশ্চাত্যগণ আর মিশিত আধ্যজাতি এই ন্ভারত- 

বাসীগণ। আধ্যজাতীয় মানব হুন্দর, হৃঠাম, সভ্য, 

বুদ্ধিবলে বলীয়ান এবং শ্রেষ্ঠ প্রকৃতি, আর অনাধ্য- 

জাতীয় মানব কুশ্রী, কৃষ্ণকায়, অসভ্য ও নীচ পশু- 
প্রকৃতি । মধ্য এসিয়৷ হইতে *আর্ধযজাতি হিন্দুকুশ 
পর্বত পার হইয়া ভারতে আসিয়! ভারতের অনার্ধয- 

গণকে সংগ্রামে পরাজিত করিয়া! তাহাদিগকে দাসে 

পরিণত করিয়া ভারতে বসবাস করিয়াছেন, আর 
অল্প বিস্তর তাহাদের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছেন। 

বেমন ভারতের শুদ্রজাতি প্রায়শঃ এই অনাধ্য- 

জাতি। কিন্তু ইউরোপের অপিকাংশ জাতির মধ্যে 

এই মিশ্রণ ঘটে নাই, তাহাদের সুন্দর বর্ণ সুন্দর 

আকুতিই তাহার প্রমাণ । 

আচ্ছা, এই শিক্ষার ফল কি? ইহার ফলে 

কি আমরা চিরতরে পাশ্চাত্য আধ্যগণের অধীনতা 

বরণ করিবার জন্য ইচ্ছুক হইব ন|।? আমরা 

পরাজিত অনাধ্যজাতি সন্ত বলিয়া কি তাহাদের 

অনন্ত দ।সত্ব করিতে অভিলাধী হইব ন।? আমরা 

এক মানবজাতির মধ্যে পরম্পরের সৌহার্যি ভূলিয়! 

কি দ্বেষ হিংসার বশবন্তী হইয়া অনাধ্যজাতিকে 

ঘ্ণ। করিতে শিখিব ন।? আমর! কি ভাবিব, না 

আমরা দাসের জাতি, আধ্যগণের দাসত্ব করাই 
আমাদের স্বভাব, স্ৃতরাং স্বাধীনতা স্বপ্ন দেখাও 

অন্যায়? আর পাছে আমর! মানবজাতির এই 

এই আধ্যানাধ্য বিভাগকে অপ্রমাণ বলিঃ সেই জন্য 

কি আমাদেরই বেদ হইতেই উক্ত আর্য এবং 

অনার্ধ্জাতির কথা প্রদর্শন করা হয় নাই? 
জানি ন! এই জন্যই কি তাহারা বলেন যে, পৃথিবীর 

সর্ব প্রাচীন গ্রন্থ যে বেদ, আমদের সেই বেদ মধ্যে এই 
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আধ্য ও অনা্যের কথা আছে, তাহাদের মধে 

পরম্পরের সংগ্রামাদির বৃত্তান্ত আছে ইত্যাদি। 

অনেকে শুনিয়া বিস্মিত হইবেন যে, যে মোক্ষমূলারকে 
উট্র ৈোক্ষমূলার নাম দিয়া কলিকাতা হইতে এক 

সময় এক শ্রাদ্ধের ব্রাহ্গণপপণ্ডিত বিদায়ের ঘড়াদি 

পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছিল” তিনি তাহার 

“চিপস্ ফরম দি জার্মান ওয়ার্কদপন, নামক পুস্তকে 

লিখিয়াছেন যে, হিন্দুদিগের বেদের প্রচার করিলার 
উদ্দেশ্ঠ খ্রীষ্টান মিশনারিগণের খীষ্টধশ্ম প্রচারে 

ন্থবিধা দান করা । 

ঘাহা হউক আমর! কিন্ত এই কথাটা সম্পূর্ণ 
ভুল মনে করি। আধ্য অনাধ্য দুইটা মানবজাতি 

নহে। ইহারা মানবের দ্বিবিধ প্রকৃতি। সত্যনিষ্ঠ 

সরল ম্বভাবসম্পন্ন ব্যক্তিকে আধ্য বল! হয়, এবং 

কুটিল অসত্মনিষ্ঠ পশুভাবাপন্ন বাক্তিগণকে অনাধ্য 

বলা হয়। স্বেচ্ছায় হউক ব| অনিচ্ছায় হউক, এই 
সত্যটা আজ আচ্ছাদিত করিয়া! আমাদিগকে শিক্ষা 

দেওয়া হইতেছে যে, ভারতবাসী আয্য ও অনাধ্য 

জাতির মিশ্রণের ফলে উৎপন্ন একটী মিশ্রজাতি । 

শরীরের গঠন, মস্তকের অস্থি ও বর্ণের ভেদ 

প্রদর্শনঘারাও পাশ্চাত্যগণ আধ্যানাধ্য বিভাগ 

সমর্থনের চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু তাহা যে ব্যর্থ, 

তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে । যাউক, এসব অবান্তর 

কথা, পৃথিবীর মানবজাতি যে এই ভারতবামীর 
সম্তান এবং আমাদেরই ভাতৃবৃন্দ, তাহা যেন আমরা 

বিস্ৃত না হই। এক্ষণে আমরা এই সত্যযুগ 

হইতে ভারতের ইতিহাস আলোচনায় প্রবৃত্ত হই। 

সত্যযুগের বিবরণ 

সত্যযুগের পরিমাণ (১৭২৮০০০) সতের লক্ষ 
আটাশ হাজার বংসর | বৈশাখ শুর তৃতীয়া রবিবার 

হইতে এই ফুগের আরস্তী হয়। এই সময় মানব- 

ঞ্শঞ্থ 2 
সমাজে যোল আনা পুণ্য ছিল। মানবগণ চারিশত 

বখ্দর জীবিত থাকিত। মানবদেহ একুশহাত 

পরিমাণ হইত। প্রাণ, হাড়ের ভিতর যে মজ্জা 

থাকে, সেই মজ্জাগত ছিল; অর্থাৎ যতক্ষণ এই 

মজ্জা ন1 শুকাইয়া যাইত, ততক্ষণ পর্য্যন্ত মানবের 

প্রাণবিয়োগ হইত না। কেবল তাহাই নহে, ইচ্ছ। 
না করিলে মৃত্যুই হইত না। রোগ শোক ছিল না। 

সকলে স্থবর্ণপাত্্র ব্যবহার করিত। কেহ কাহারও 

সঙ্দে বিবাদ করিত না। কেহ কাহারও কিছু 
অপহরণ করিত ন। | 

এই যুগে ভগবান চারিবার অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। 
সেই সকল অবতারের নাম মতম্য, কৃর্ম, বরাহ ও 
নুসিংহ। এই অময় প্রথম রাজা হন মন্গ। অপর 
যে নকল রাজা! প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, তাহাদের 

নাম ইচ্ষদীকু, পৃথৃত বলি, বেন, মান্ধাতা পুরুরবাঃ 
ুন্ধুমার, কার্তবীধ্যার্জুন ইত্যাদি । 

বেদের মধ্যে সামবেদ প্রধান অবলম্বন ছিল। 

প্রধান তীর্থ ছিল পুষ্কর। মন্ুস্থতি প্রধান ধর্মশান্ত 
আর তপন্তাই প্ররুষ্ট ধর্মসাধন। 

উক্ত মন্ু মহারাজের এক পুত্র ও এক কন্যা জন্মে । 

পুত্রের নাম ইক্ষাকু এবং কন্যার নাম ছিল ইলা। 
ইলার সহিত চন্দ্রতনয় বুধের বিবাহ হয়। এই 
ইক্ষাকু বংশই কুরধ্যবংশ এবং ইলার বংশই চন্দ্রবংশ | 

এই ছুই বংশে পরে বহু পরমধাম্মিক মহাবীধধ্যবান্ 
রাজ! জন্মগ্রহণ করেন । 

ইহাদের বিবরণ জানিতে হইলে আমাদের 

ইতিহাস ও পুরাণের স্মরণ গ্রহণ ভিন্ন উপায় নাই। 
এটা প্রবন্ধ বলিয়া ইহাতে আর সে সব কথার 

উল্লেখ করা গেল না। 

এই সত্যযুগে ধর্ম চারিপাদ বিদ্যমান থাকিলেও 

বেদোক্ত কর্ম ও উপাসনাকাণ্ডের অনুষ্ঠান ফলে 

আন্ছুর স্বভাবসম্পন্ন ব্যক্তিগণ অর্থাৎ নকাম ভোগ 
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সখপরায়ণ ব্যক্তিগণ মহাক্ষমতাশীলী হইয়। উঠে। 

ক্রমে তীহারা শিবাদি দেবত|গণের বর লাভ করিয়া 

কেহ কেহ তৃঁ, ভবঃ ও স্বরু নামক ত্রিলোকের 

উপর আধিপত্য বিস্তার করিলেন । "আর তাহাদের 

আচরণ যখন বথন অপর উপালকগণের মুক্তির পথে 

কণ্টকম্বরূপ হইয়া উঠে, অপর দেবারাধনার 

প্রতিকূল হইয়া! উঠে, এক কথায় ধর্মমতের স্বাধী- 

নতার অবরোধ হইতে থাকে, তখন সেই ত্রহ্মাদি 

দেবগণ ব। তাহাদের শক্তিগণ মানবাদির রূপধার্ণ 

করিয়। তাহাদের নিধন বাঁ চৈতন্ত সম্পাদন 

করিয়াছিলেন । বেমন শিবভন্ত শল্তু 'ও নিশভূর 

অত্যাচার হইতে এবং মহিঘান্থুরের অত্যাচার হঈতে 

রক্ষ' করিবার জন্য শিবশন্তি ভগবতী আবিভূতি 

হইয়াছিলেন এবং শৈব ছিরণ্যকশিপু 'ও হিরণ্যান্ষের 

অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবার জন্য ভগবান 

নারায়ণ নুলিংহরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, ইত্যাদি । 

ফলতঃ এ সময়ের দৈত্য, দানব, অস্থর, রাক্ষস সকলেই 

বেদসেবী থাকিয়াই বেদোক্ত ধর্মাবলম্বী হইয়াই 

অত্যাচারী হইত, বেদবিরোধী হইয়া আজকালের 

স্তায় হইত না। আজকাল যেমন একৈর ধর্মে 

অপরকে আনিবার জন্য প্রয়াস করা হয়, ছল বল: 

কৌশলাদি প্রয়োগ করা৷ হয় সে সময় সে সব 

ভাব ছিল না। যদি কেহ তপোবলে বলীয়ান্ 

হইয়া সেরূপ করিবার চেষ্ট। করিতেন, তখনই 

ভগবান তাহার ব্যবস্থা করিতেন। এই সময় 

জীবের চেষ্টা বা পুরুষকার তপন্যার দ্বারা ভগবানের 

ভিতর দিয়া কাধ্য করিত। আর তাহাতে ভ্রম 

প্রমাদাদদি হইলে ভগবানই সাক্ষাৎ ভাবে তাহার 

ব্যবস্থা করিতেন। বেদবিরোধী কোন ভাব তখন 

উ্দিত হইত না। ভালমন্দ যাহা হইত তাহা বেদ 

অবলগ্ছনেই হইত। বেদবিরোধী হইয়া কিছুই 

হইত না। এজন শুস্ত, নিশুন্ত, মহিষান্থুর, হিরণ্যকশিপু 

সহ [ হয় বর্ম, ১ম খণ্ড 

প্রভৃতি এসময় জন্মগ্রহণ করিলেও ধর্থের পূর্ণরূপই 

বিদ্যমান ছিল বলা হয়। 

কেহ হয়ত বলিবেন, এই সময়ের ঘটনাবলীর 

মধ্যে বু আজপ্তবী কগা আছে। মন্ুষ্তের পক্ষে 

তাহ। অসম্ভব, সুতরাং মিগ্য।, উহা! গালগল্প বিশেষ, 

উনার কোন কথাই ঠিক নহে। উহাতে ইতিহাস 

অংশ কিছুই নাই। কিন্তু একথা ঠিক নহে। 

এতিহাসিক অংশ উহাতে. নিশ্চিতই 

আছে। যাহা ভউক ইহার উত্তর এই-_উহাদের 

অসম্ভব অংশবাদে সম্ভবপর অংশ গ্রহণ করাই 

গুরাণকর্তীদ্িগের তীষ্পধ্য। আর কালেভদ্ধে বে 

আলৌকিক শক্তিসম্পন্ন অতিমানব জন্মগ্রহণ করিত 

পারেন না ইহা মনে করাও সঙ্গত নহে। 

বল্লীলার পক্ষে অসম্ভব কিছুই নাই, আর তপবলেরও 

অসধ্য কিছুই নাই। আর কোনটী অসম্ভব অংশ, 

তাহ! লোকে নিজ নিজ সহজ বুদ্ধিতেই বুবিয়া 

থাকে । কথামালর জীবজন্তুর গল্পে বে অসম্ভব 

অংশ আছে, তাহী কোনও বালককেই 

বুঝাইতে হয় না, তাহা পরে বালকগণ আপনা 

আপনিই বুঝিয়া থাকে, অথচ বালক অবস্থায় তাহা 

হইতে যাহা শিক্ষণীয়। তাহাও তাহারা শিখিয়। 

গাঁকে। জ্যামিতির বিন্দু 'ও রেখাদির অঙ্কনের 

অসম্তীবনা বুবির়াই লোকে তাহার উপদেশ গ্রহণ 

করিয়া থাকে । আমাদের ইতিহাস পুরাণের মধ্যেও 

উক্ত আখ্যায়িকাদি হইতে এইরূপ করিয়াই এঁতি- 

হাসিক অংশ বুঝিয়। লইতে হয়। অতএব তাদৃশ 

অসম্ভব বর্ণনার মধ্যে এ্রতিহাসিক অংশ নাই ইহা 

বলিবার কোন প্রয়োজন দেখ বাঁর না। 

যাহা হউক এই সত্যযুগে মানব একই ধর্ী- 

বলম্বীছিল। একই বেদের উপদিষ্ট ধর্মই ধর্ম ছিল। 

বেদবিরোধী আজকালকার ধর্মের মত কোন ধর্ম 

ছিল না। সকলেই বেদ মান্য করিত। কর্তব্যাকর্তৃব্য, 

তগ- 

ও 
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নিঙ্গ, নিজ প্রবৃত্তির অন্ুারে, লোকে বেদ হইতেই 
নির্ণয় করিত । বেদবিরোধী কেহই ছিল না, বেদ- 

বিরোধী কোন ধর্মও ছিল না। দৈত্য, দানব, 

অস্থর, রাক্ষন সকলই বেদালুগামী ছিল। এইবূপে 

ধন্দ বলিতে বেদোক্ত কর্তব্যকেই বুঝায় বলিয়া এবং 

বেদ বহিভূতি কর্তব্যকর্্ম ধর্শাপদ্বাচ্য হইত ন। 

বলিয়া এই সত্যযুগে ধর্দ্ের পূর্ণরূপই বিদ্যমান ছিল। 
চতুষ্পাদ ধর্মের অর্থাৎ ষোল আন ধন্মের সমস্তই 

বর্তমান ছিল বলা হয় । 

কেছু হয়ত বলিবেন_কেন ?% বেদবহিভূত ধন্ম 

ধর্মপদবাচা হইবে না কেন? বৌদ্ধধন্ম, জৈনবশ্ম, 

পারসিক ধর্ম, চীনের ধর্ম, খ্রষ্টবন্ম। মুসলমাঁন- 

ধন্ম কি ধম্মপদরবাচ্য হইবে না? তাহাদের কি, 

তাহাদের ধর্মাচরণের ফলে মুক্তি হইবে ন|? 

“হইবে ন।” বলা বান্তবিকই আত্মন্তরিতা, ন্বার্থান্ধতা 

এবং নিতান্ত সংকার্ণ তার ফল। সকল ধম্মেই অকাধ্য 

অকার্ধ্যই বল! হইয়াছে, মিথ্যা, চৌধ্য, হিংসা, পরনিন্দা, 

পর্শ্রীকাতরতা, লোভ, কামাদ্ধত।, মদ মাংসর্ধ্য ভগবদ্ 

বৈুখ্য প্রভৃতি কাধ্যগুলিকে নিন্দাই করা হইয়। থাকে, 

আর তদ্বিপরীত কার্যাগ্তলিকে ধন্ম বলা হহয়৷ 

থাকে, প্রশংসা করা হইয়া থাকে। সকল 

ধন্মেই গ্রাণীমাত্রের একান্ত অভিলষণীয় যে 

সুখ, সেই স্খসাধনই উপদ্িষ্ট হইয়াছে । পুণ্য 

স্খসাধন, আর পাপ ছুঃখসাধন--ইহাই বলা 

হইয়। থাকে । অতএব বেদোক্ত ধর্মকে ধশ্ম এবং 

বেদ অমান্যকারীর ধর্মকে অধর্ম বল! নিতান্ত অসঙ্গত__ 

ইহ! নিতান্ত সংকীর্ণচেতার পরিচয়, ইত্যাদি । 

কিন্তু এরূপ আশঙ্কা সমীচীন নহে। এরূপ 

আক্রমণ বা আশঙ্কা ধশ্মতত্ব না জানার ফল। ধাহারা 

বেদোক্ত ধন্মকেই ধন্ম বলেন, এবং তর্দতিরিক্তকে 

অধশ্ম বা উপধন্ম বলেন, তাহার! ঈর্যাবশতঃ বলেন 

না, বা সংকীর্ণতাপ্রযুক্তও বলেন না৷. তাহারা আ্মতি 

স্শঞ 2 

হুক দৃষ্টির ফলেই এরূপ বলেন। অবশ্য ধাহার! ন! 
বুঝিয়া ওরূপ বলেন, তাহারা গতাম্গতিকভাবেই 
বলেন। আর তবে বে, একেবারেই কেহ ঈর্ধা বা 
অজ্ঞতা প্রযুক্ত বলেন না, তাহাও প্রতিজ্ঞ। করিয়া 

বলা চলে না। যাহা হউক, ইহার উত্তর এই-_ধর্ম্ 
ছিবিধ, বথা-_সামান্য ধশ্ম এবং বিশেষ ধর্ম । সামান্য 

ধশ্ম যেমন-_সত্য কথা, দান, পরোপকার, দয়া, সংযম 

প্রভৃতি এবং বিশেষ ধন্ম ঘথা-_বর্ণাশ্রমাচার অনুলারে 

যাগবজ্ঞাদি, জপ, তপ, পৃজাপাঠ ইত্যাদি । সামান্ত 
ধম্ম সকল ধন্মেই প্রায় সমান, বিশেষ ধন্মেই কেবল 

ভেদ। টৈদিক ধন্মের অন্তর্গত বিশেষ ধর্ম অন্ত 

ধন্মে নাই । এই বিশেষ ধর্মের ফলে নিব্বিশেষ 

বা নির্বাণ মুক্তি পর্যন্ত হয়। বৈদিক ধর্ের মুক্তি 

ও অন্য ধন্মের মুক্তি অভিন্ন বস্তু নহে। এজন্ক বৈদিক 

ধর্দের অন্তর্গত বিশেষ ধর্শ অন্য ধন্মে নাই, আর 

এই জন্য অপর ধন্ম বৈদিক ধর্মের বিশেষ ধর্শমপদ- 

বাচ্য হয় ন।। সামান্য ধম্মকে বান্তবিক পক্ষে দর্্ম 

না বলিলেও চলে, উহাকে নীতি বলিলেও দোষ 

হয় না। আর এই বিশেষ ধশ্মজনিত থে পাপ- 

পুণ্য, তাঁহ! বুদ্ধি বা বিছ্যাবলে নির্ণয় করিতে পার। 
বায় না। উহা সর্বজ্ঞই কেবল নির্ণয় করিতে 

পারেন। এজন্য সর্বাজ্ঞানাকর বা সর্বজ্ঞ বেদই এই 

বিশেষ ধশ্মের উপদেষ্টা হইবার ঘোগ্য। অন্ত মানব 

কল্পিত ব। মানব উদ্ভাবিত ধশ্ম কখনও বৈদিক বিশেষ 

ধশ্মের সমান হুইতে পারে না। বৌদ্ধাদি অপর 

যাবতীয় ধর্ম, প্রয়োজনানুমারে মানবের কল্যাণ 

চিন্তায় উদ্ভাবিত। উহা সনাতন নহে। পশুবধে 

পাপ আছে কিন্তু যজ্ঞার্থ পশুবধে পাপ নাই, ইহা 

সর্বজ্ঞ তিন্ন কেহ বলিতে পারেন না। মানব বুদ্ধিতে 

ইহা কখনই পুণ্যকর বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে 

না। এই জন্য বেদোক্ত ধর্মই ধর্ম, অপর ধন্ম, ধর্ম- 

পদবাচ্য হয় না। উহা 419110107, প্রভৃতি হইতে 
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পারে। কৃত প্রায়শ্চিত্ত হইয়া! নিষিদ্ধ ও কাম্যবর্জন 

পুরঃসর নিত্য নৈমিত্তিক কর্মদ্বার! শুদ্ধচিত্ত এবং 

উপাসনাদ্বারা একা গ্রচিত্ত হইয়! বেদান্ত বাক্যের শ্রবণাদি 
করিলেই নির্ববাণমুক্তি হইতে পারে, স্ঈঅন্য উপায়ে 

তাহা হইতে পারে না। আর নির্বাণ মুক্তি থে 
সম্ভব, তাহা বেদ ভিন্ন কেহ কল্পনাও করিতে 

পারে না। বৌদ্ধগণ বেদ না মানিয়াই নির্বাণ 

মুক্তির কথা বলিয়াছেন, অনেকে বলেন । তাহার 

মধ্যে কিন্তু বহু রহস্য আছে এস্থলে সে সব কথা 

আলোচনা সম্ভবপর নহে। তবে এই মাত্র বলিয়। 

রাখা যাইতে পারে যে, বৌদ্ধগণ'ও বেদ হইতেই এই 

নির্বাণের সন্ধান পাইয়াছেন। আর ঘে সব 

বৌদ্ধ শূন্যকে সং বলেন তাহাদের সঙ্গে তাদুশ বিরোধ 
ন থাকিলেও ধাহারা শুন্য স বলেন ন| তাহাদের 

নির্বাণ কিন্তু বেদান্তের নির্বাণের সহিত এক্য হয় 

না। ফলকথ! বেদের কথা কর্ণকৃহরে প্রবেশ না 

করিলে নির্বাণের কল্পনী বৌদ্ধগণ করিতে 

পারিতেন না । 

তাহার পর বেদ হইতেই মানব বর্ণাত্মক ভাষা 

শিখিয়াছে বলিয়া আর বেদ হইতেই মষ্টুয্লোচিত 

ব্যবহার শিখিয়াছে বলিয়া বেদবিরোধী ধর্ম বৈদিক 

ধর্মের বিকৃতি, আর তজ্জন্তও তাহা ধর্মমপদবাচ্য 

হইতে পারে না। এইজন্ই মীমাংসাশাস্ত্রে ধর্মের 

লক্ষণ বলিতে গিয়া বলিয়াছেন বেদোক্ত কর্তব্য 

কর্মই ধর্ম, ইত্যাদি। আর এইজন্যই এই সত্যযুগে 

বেদোক্ত ধর্মই অনুষ্ঠিত হইত বলিয়া এই সময় 

মানবগণ মধ্যে চতুষ্পাদ ধর্ম বিদ্যমান ছিল বলা হয়। 

যদ্দি কেহ এই সময়ের প্রকৃত ইতিহাস রচন৷ 

করিতে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে মহাভারত, রামায়ণ 

ও পুরাণাদি হইতে এই সময়ের রাজবর্গের বংশাবলী 

নির্ঘয় করিয়া প্রত্যেকের রাজ্যের ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ 

করিলে তাহার উদ্দেশ্ত কতকট! সিদ্ধ হইতে পারিবে 
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মনে হয়। এই প্রবন্ধ মধ্যে সে কার্য্য করা সা তও 

নহে সম্ভবও নহে গ্রন্থ মধ্যেই সে সব কথার স্থান 

হওয়! উচিত। 

গোত্রেট্ি যাগাদির দ্বার সমাজবন্ধন 

এই সত্যযুগের শেষভাগে মানব খষিগণ সমাজের 
কল্যাণ কাগনায় এক দিকে সমাজকে গোত্র ও প্রবর 
বদ্ধ করিলেন এবং অন্য দিকে বেদবিদ্ভার আলোচনার 

হুবিধার জন্য দর্শনশাস্ত্র প্রণয়নে প্রবৃত্ত হন। 
সমাজকে গোত্র ও প্রবর বদ্ধ না করিলে . কুলগত 
সদাচার রক্ষিত হয় না। কারণ, মানবজাতি 

বিভিন্ন প্ররৃতির হইলেও এবং সেই বিভিন্ন 

প্রকৃতির ব্যক্তিগণের উন্নতির উপায়নিচয় 

বিভিন্ন প্রকার হইলে৪, তাহাদের মধ্যে কতকগুলি 
ব্যক্তির মধ্যে প্রকৃতিগত সাদ্বশ্ঠ থাকে। এইরূপ 
বিভিন্ন অথচ একরূপ প্ররুতি অন্থকুলত৷ সহকারে 
উন্নতির চেষ্টা করিবার জন্য স্বভাববশেই একরূপ 
প্রকৃতিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ একটী একটা দলে মিলিত 

হয়। খষিগণও এই প্রাকৃতিক নিয়ম অবলম্নে 

মানবগণকে এক একটী দলে বা সম্প্রদ্দায়ে বিভক্ত 
করিয়া তাহাদের উদ্দেশ্যে গোত্রেষ্টি বাগাদির অনুষ্ঠান 
করিলেন এবং তাহাদের অনুকূল বেদের অনুমোদিত 

বিশেষ বিশেষ আচার ব্যবহার নির্দেশ করিয়া 

দিলেন। এই গোত্রেষ্টি বাগের ফলে তাহাদের 
বংশ বৃদ্ধি হয়, সাংসারিক উন্নতি হয় এবং পরিণামে 
জ্ঞান ভক্তি বৃদ্ধি পাইয়া মোক্ষলাভ পধ্যন্ত সহজে 
সম্পাদিত হয়। এই গোত্রেট্টি যাগের যিনি প্রধান 

পুরোহিত হইলেন, তাহারই নামে সেই সকল 
ব্যক্তিগণের গোত্র নাম হইল। আর যে সকল 

খধি এ সকল যাগে সহকারী পুরোহিতের কার্ধ্য 
করিলেন তাহারা সেই সকল ব্যক্তির প্রবর নামে 
অদ্ভিহিত হইলেন। প্রত্যেক গোত্রের ব্যক্তিগণ 
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ত্বাহাদের সামাজিক ধর্মকর্ম অনুষ্ঠানকালে তাহাদের 

এই ফ্ীত্র ও গ্রবরের নাম করিয়া সেই সকল ধর্ম 
কর্মের জন্য সঙ্ল্প করিয়া থাকেন। অগ্যাবধি 

বিবাহ, ও শ্রাদ্ধকালে এই গোত্র ও প্রবরের উল্লেখ 

হইতে দেখা যায়। এই সব খধিগণ নিজ নিজ 

আঁতিত মাঁনবগণের জন্য ঘাবচ্চন্দ্রদিবাকর কল্যাণ 

করিবার জন্য ব্যাকুল। আমাদের কর্তব্য কেবল, 

তাহাদের এই অন্ুকম্পার কথা স্মরণ করিয়া তাহাদের 

উদ্দেশ্তে শ্রদ্ধাপ্ণলি প্রদান করা । ইহারা নিজ নিজ 

সন্তানের জন বিশেষতঃ এতই দয়ালু যে তাহাদিগকে 
স্মরণ নী করিলেও তাহাদের সন্তান তাহাদের 

আশীর্বাদে কেহই বঞ্চিত হয় না। তথাপি অগ্নির 

উত্তাপ দান স্বভাব হইলেও অগ্নির নিকট যাহার! 

গমন করে, তাহারাই বেমন অগ্নির উত্তাপ অধিক 

পায়, এস্থলেও ধাহাঁরা নি নিজ গোত্র 'ও প্রবর 

খধিগণের চরিত্র কগা স্মরণ করেন, তাহারাই 

তাহাদের অন্তকম্পা অধিকমাত্রা় লাভ করেন। 

এই গোত্রগত আচার ঘখন আরও বিশেষ আকার 

ধারণ করেঃ তখনই তাহা কুলাচার নামে অভিহিত 

হয়। কত সমল বখসর অতীত হইল, আজ পধ্য্ত 

যে এক এক গোত্রের মানবগণ এখনও জীবিত 

রহিয়াছে এখনও সেই সেই গোত্র মধ্যে, মধ্যে মধ্যে 

চিরম্মরণীয় চরিত্রসম্পন্ন ব্যক্তির জন্ম হইতেছে, ইহ। 

সেই পরম কারুণিক খধিগণের উক্ত গোত্রে 

যাগানুষ্ঠানের ফল। পৃথিবীর অপর দকল অংশেই 
অতি প্রাচীন মানববংশ উচ্ছেদ প্রাপ্ত হইয়।ছে। 

সহত্ম বসরের বংশ বিদ্যমান এমন জাতি এই 

ভূমগ্ুলে অতি অল্প। কিন্তু ভারতে কত 

কত সহম্স বংসরের বংশ যে বিদ্যমান, তাহা গণনা 

করা যায় না। আজ কিন্ত পাশ্চাত্য প্রভাবে আমর! 

আমাদের গোত্রস্ুসারে সদাচার পালন করিতে 

পরাঙ্গুখ হইতেছি। জানি না! আমাদের এই দুর্্মতি 
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কবে দূর হইবে। কোন্ বংশের কি গোত্র ও 
কি প্রবর, বিস্তারভয়ে এস্থলে পরিত্যক্ত হইল। 

এজন্য শব্বকল্পদ্রম অভিধান দেখিলে মহজেই উদ্দেশ্য 

সিদ্ধ হইতে পারিবে। 

দর্শনশাস্ত্র দ্বার 

মানবের উন্নতিসাধন 

কশ্মদ্বারা মানবসমাজকে বেমন উন্নতির পথে 

তুলিয়া! দিবার জন্য খধিগণ মানবসমাঁজকে গোত্র 

বদ্ধ করিলেন, জ্ঞানের দ্বার। মানবসমাজকে উন্নতির 
পথে অধিষ্ঠিত করিবার জন্য খধিগণ দর্শনশাস্ত্রের 

রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন । এই সময় মহধি কপিল-_ 
সাংখ্যদর্শন, মহর্ষি গৌতম- ন্যায়দর্শন, মহষি কণাদ 
_বৈশেষিকদর্শন, মহষি পতঞ্জলি_-বোগদর্শন, 

মহষি জৈমিনির পূর্বণ পুরুষগণ- কর্ধ-মীমাংসাদর্শন 
এবং কাশরুষ্ণ, কাঞ্তাজিনি, উডুলোনি প্রভৃতি 

বেদব্যাসের পূর্ববস্তী মহধিগণ-_মীমাংসাদর্শন শাস্ 
রচনা করেন। এই ছয়খানি দর্শনশাস্ত্্বারা জ্ঞ।ন- 
পিপাঙ্ছ ব্যক্তিগণের জ্ঞানপিপানা, বেন ছয়টী শ্োত- 

স্বতী তীর প্রাপ্ত হইয়। ঈরিতার্থ হইবর পথ পাইল । 

জগতের মূল কি বা কে, কিরূপে ইহার উৎপস্তি, 

স্থিতি'ও লয় সাধিত হয়,_ ইত্যাদি বিষয়ে যতই কেন 

মতভেদ থাকুক না, নত লোৌকেই নিজ নিজ বিশেষস্ 

লইয়া বতই কেন পৃথক্ পন্থ। নির্দেশ করুক না, সেই 

সকল মতকে মুল ছয়টী মতে বিভক্ত করা যায়। এক 

কথায় মানবের মূল চিন্তাধার৷ বা তত্ব চিন্তাধারা 

প্রধানত: ছয়টা শ্রেণীতে বিভক্ত কর! যাইতে পারে । 

আর সেই ছষটী চিন্তাধারাই এই ছয়খানি দর্শনশাস্ত্ । 

আজকাল পাশ্চাত্যগণ 'বীশুধুষ্ঠই জগতে আলোক 
আনিয়াছেন” এই ধর্মবিশ্বাসের বশীভূত হইয়া 
এই দর্শনশান্তরগুলি, বুদ্ধদেকের পরবর্তী বলিয়া, অর্থাৎ 

সকল দর্শনই ছুই হাজার বংসরের মধ্যে উৎপন্ন বলিয়া। 
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আমাদিগকে শিখাইতেছেন, আর আমাদের দেশের 

কতিপয় মহামহোপাধ্যায় এঁতিহাসিকগণও তাহারই 

টাক বাজাইয়া৷ সকলের কর্ণ বধির করিয়৷ দিতেছেন, 

কিন্তু আর্ধ্বুদ্ধিসম্পনন ব্যক্তিগণের মতে এই দর্শনগুলি 

এই সত্যযুগের মধ্যেই আবিভূতি বলিয়| বিবেচিত হইয়া 

থাকে । বাহ হউক গোত্রবন্ধানের ন্যায় ষড়দর্শনের দ্বারাও 

মহধিগণ মানবসমাজের আধ্যাত্মিক উন্নতির পথ 

পরিষ্কৃুত করিয়া দিলেন। 

অবশ্য ভারতে এই ছয়খাঁনি দর্শন ভিন্ন বে আর 

অন্য দর্শন নাই তাহ। নহে । সত্যযুগ হইতে এ পর্যন্ত 

ভারতে বে কত দার্শনিক মতের উদ্ভব হইয়া গিয়াছে 

ভাহার ইয়ত্ত। করা ঘায় না। শকীয় সপ্তম শতাব্দীতে 

আবিভূত ভগবান শস্করাচার্যের সময় দার্শনিক ভিত্তির 

উপর প্রতিষ্ঠিত প্রায় ৭২টী ধন্মমতের সন্ধান পাওরা 

বায়। কিন্ত এই সমস্ত ধর্মমত বা দার্শনিক মত 

উক্ত ছয়খানি দর্শনের অন্তর্গত হইয়। থাকে । 

কিন্তু তাহ! হইলেও এই ছয়খানি দর্শনকে 

অবার নানারূপে বিভক্ত কর! যায়, যথা,_সংকাধ্যবাদ, 

সংকারণবাদ এবং অসংকাধ্যবাদ নামক তিনটা 

মতবাদে ইহাদিগকে বিভক্ত করা বায়-_-অথবা বেদের 

প্রামীণোর মুখ্যতা এবং অমুখ্যতা অনুসারে ইহাদদিগকে 

দুটভাঁগে বিভক্ত করা যায়। আর এতদহসারে 

কর্শমীমাংসা ও ব্রঙ্গমীমাংসা! নামক দর্শন ছুইথানি 

বেদের প্রামাণ্ের মুখ্যতাবাদী ব! প্রাধান্যবাদী এবং 

অপর দার্শনিকগণ বেদের প্রামাণ্যের মুখ্যতা বা প্রাধান্য 

স্বীকার করেন নী । আর এই মীমাংসা, দর্শন দুই 

খাঁনির উদ্দেশ্য পুষ্টির জন্য বন্ছ স্ুত্রগ্রন্থ, যথা-_কল্প- 

সত্র, গৃহাস্ত্র, শৌতন্থত্র ইত্যাদি--পরে জন্মলাভ 

করিয়াছে । এই সব দর্শন গ্রন্থগুলি এতই বিশাল 

যে ইহাদের বিবরণ সংগ্রহ করিয়াই অনেক জীবন 

ক্ষয় হইতে গারে । ফলতঃ, এই উভয়বিধ দর্শনশাস্ 

রচনা করিয়া এই সত্যযুগেই খধিগণ মানবসমাজকে 

স্শঞ [ ২য় বর্ষ, ১ম খণ্ড 

চিন্তারাজ্যের আপিপত্য অর্জনে স্থ প্রশস্ত পণ প্রদর্শন 

করিলেন। এই সব দার্শনিক চিন্তাধার! সম্প্রদায় 

ক্রমে রক্ষিত হইয়। অদ্যাবধি চলিয়া আসিতেছে, 

ইহার মহিম। ধাহারা অনুশীলন করেন তাহারাই 

উপলন্ধি করিয়া গাকেন । এই সত্যযুগ আমাদের 

ধর্ম, কর্ম, সমাজ, চরিত্র সকল বিষয়ের আদর্শ। ইহার 

বহু কথা গল্পরূপে মহাতপা ভীম্মদেব, মহারাজ যুধিষ্টিরকে 

মহাভারতের শান্তিপর্ব মধ্যে উপদেশ দিয়াছেন এবং 

পুরাণ মধ্যেও ইহার কিছু কিছু বিবরণ প্রদত্ত 

হইয়াছে । 

কিন্ধ পাশ্চাত্যগণের শিক্ষার প্রভ।বে আমর! 

শিখিতেছি, আমরা পূর্ধে বানর বা বনমানুষের 
জাতি ছিলাম। ক্রমে ক্রমোন্নতির নিয়মে আমর! 

সভ্যতা লাভ করিতেছি । এখন মানবজাতির থে 

অবস্থা তাঁচ। পূর্ব্বের অবস্থা হতে অনেক ভাল অনেক 
উন্নত) এবং উত্তরোত্তর আর উন্নত হইবে। 

আর এই উন্নতির কোন সীমাও নাই। দেশ ও 

কাল যেমন অনন্ত এই উন্নতিও তদ্রুপ অনন্ত ইত্যাদি। 

পরন্তু এর ক্রমোনতিবাদ নে কতদর ভান্তব।দ, 

কতদূর অদার্শনিকবাদ, তাহ। দার্শনিক চিন্তাশীল 
ব্যক্তিমাত্রই বুঝিতে পারেন। ইতিহাসের কঙ্কাল 
অস্কিত করিতে প্রবৃত্ত হয়া পে সব কগা আলোচনা 

করা আর সঙ্গত হয় না। তবে এই ক্রমোন্নতিবাদের 

ফলে আমরা দেখিতেছি যে মানবজাতির শান্তি 

কোথাও নাই, যতই অগ্রসর হইবে ততই আকাজ্ক। 

আবার ততই তাহার পরিপুত্তির চেষ্ট পূর্ণ ও নিত্য- 

দশালাভ 'অসম্ভব কথ! হইয়। যায়। পূর্ণ নিত্যবস্তৃও 

কিছুই নাই-__ইহাই স্বীকাধ্য হয়। আর যাহার! বে সব 

জাতির উপর প্রতৃত্ব করিতেছে, তাহারাও ক্রমে উন্নত 

হইবে বলিয়া অধীন জাতির স্বাধীনতার কল্পনাও এক- 

রূপ অসম্ভব ব্যাপার হুইয়। পড়ে, সৃতরাং পাশ্চত্যগণের 

প্রাচ্য প্রতৃত্ব অক্ষুপ্ন থাকিতে পারিবে । কিন্তু বৈদিক 
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দার্শনিক চিন্তায় এ বিড়গ্বনা নাই। সকলেই আত্ম- 
স্ব্ূুপ সকলই পূর্ণ, সৃতরাং সকলই মূলে ব৷ প্রকৃতপক্ষে 
একই অখণ্ড বস্তু, কারণ, পূর্ণ কখন দ্বৈতবস্থ 
হয় নাঁ। মৃূলেও পূর্ণ__শেষেও পূর্ণ মধ্যে বে 
অপূর্ণতা তাহা ভ্রমবিশেষ। ইহার নাশে শেষেও 
সেই পূর্নত৷ প্রাপ্তি হয়। পাশ্চত্যগণ ইতিহাস দ্বারা 

আমাদিগকে যে পথে পরিচালিত করিতেছেন, 

তাহাতে আমরা নিত্যবস্তর সন্ধানই হারাহতে 
বসিতেছি, আমরা মরিয়া তাহাদের পুষ্টিসধন 

করিবার পথে ঈীড়াইতেছি। পূর্বে আমাদের পূর্ব- 

ষ্পশহথ সনি 

পুরুষগণ অপরের দেশ অধিকার করিতেন, কিন্তু 

তাহাদের উচ্ছ্দ্সাধন করিতেন না, ইহারা কিন্তু 
ছলে, বলে, কৌশলে তাহাই করিয়৷ থাকেন। হ্ৃতরাং 

ইহাদের দার্শনিক মতও তদস্ুকুল হইয়াছে। বাহা 
হউক মাঁনবসমাজের আদর্শ এই সত্যযুগ ; যেসব 
কারণে আমরা আজ কলির প্রভাবে কলুষিত, একাস্তিক 

বত্বদ্ধারা সেই সব কারণ অপনীত করিতে হইবে, 

আর তাহা হইলে মনুম্তনূ্মাজ যতদূর স্থখ হইতে 
পারে তাহা লব্ধ হইবে, ইতিহাস পাঠের ফল পূর্ণ 
হইবে | 

( ব্রুমশঃ ) 

জলসেচন প্রণালী 

[ রায় সাহেব ছুর্গাচরণ চক্রবর্তী ] 

এক্স আআন্খ্যান্স 

জলস্চেনণের প্রয়োজন 

লাধারণতঃ ধান্য, গোধুম যব প্রভৃতি ফসল 

উৎপাদনের জন্ম গ্রীক্ন প্রধান দেশে কৃত্রিম জলসেচন 

ব্যতীত সমগ্র মাঠান জমির চাষ নির্বাহ কর! 

ন্বকঠিন। কারণ কোন কোনস্থানে বুষ্টপাত 
সময়ে সময়ে এত অল্প পরিমাণ হুইয়! থাকে যে, হয়ত 

ঠিক সময়ে ফসল বপন করা যায় না। তজ্জন্ত 
ফসলের পরিমাণ .কম হইয়! থাকে ; অনেক সময়ে 

ফমল বপিত হইলেও পরিপন্ক' হইবার সময়ে মোটেই 

বৃষ্টি না হওয়ায় ফদল মরিয়া যাঁয় বা ফদলের 
পরিমাণ কম হইয়া থাকে। এই কারণে অতি 

প্রচীনকাল হইতে ( রাজা মান্ধাতার আমল হইতে 

ভারতবর্ষে জমিতে জলসেচন করিবার জন্য বহুবিধ 

প্রণালী প্রচলিত আছে। 

যে সকল স্থানে বৃষ্টিপাত অতি অল্প সে সকল 

স্থানে কুয়া ব। স্থায়ী নদী হইতে যন্ত্দ্ধারা জল 
উত্তোলন করিয়৷ জমিতে জলসেচন কার্য নির্ববাহিত 

হইয়া থাকে এবং যে সকল জেলায় বৃষ্টিপতন প্রচুর 
কিন্তু সাময়িক নহে অর্ধাং অনময়ে প্রচুর বারিপাত 

হয় অথচ প্রয়োজন সময়ে মোটেই বৃষ্টি হয়নাসে 

সকল স্থানে পুক্করিশী ব! দীধিক! প্রন্তত করাইয়া 
তন্মধ্যে বৃষ্টির জল জমা করিয়া রাখ। হইত এবং 

প্রয়োজন কালে যখন বৃষ্টি হইত না, তখন এ সকল 



পনি, 

পুফ্ধরিণী ব| দীধিক| হইতে জল ছাড়িয়া ব উত্তোলন 

হকরিয়া জমিতে জলসেচন করা হইত | 

( ২নং চিত্ত) 

কুপ বা নদী হইতে জল উত্তোলন করিবার জন্য 

ববিধ পুরাতন যন্ত্র প্রচলিত ছিল, তন্মধ্যে “পাশিয়ান 

ভুইল” অথবা “পারশ্ত চক্র” একটী প্রধান যন্ত্র। এই 

যন্ত্রে প্রায় ৩ বা ৪০্টী মাটির কলসী একখানি 

চাকার উপরিভ|গে মজবুত দড়ি দিয় এরূপভাবে 

গ্রথিত থাকে, যাহাতে চ।কা ঘুরাইলে কলমী জলপুর্ণ 
হ্টয়া উপরে উঠিয়া জমির জলগ্রণালীতে ঠেকিবা- 

মান্্ প্রণালীঙে সমস্ত জল পড়িয়া যাইবে এবং চাঁকা 

ঘুরাইতে ঘুরাতে পুনরায় এ সকল কলসী জলপূর্ণ 

হইয়া নদী ব। কুয়া হইতে জল তুলিয়৷ লইবে। 
এরূপ চক্র ঘুরাইবার জন্য এক “জোড়া বলদ গরু বা 

ঘোড়া ওয়োজন হইত । নিয়ে এরূপ পারস্য চক্রের 

চিন্্র 'দওয। হুইল । 
পাঞ্জাব 'ও সিদ্ুদেশে এইরূপ পারন্য চক্রছ্থারা 

(১নং চিত্র) কৃপমধ্যস্থ ৫০ বা৬* ফুট নিমস্থিত 

জল উত্তোলন করিয়া রবিশন্যে জলসেচন হইয়] 
থাকে । 
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দ্বিতীয় প্রণালী;_বদ্দার বেহার প্রভৃতি প্রদেশে 

গভীব কূপ প্রভৃতি হইতে জল 

উত্তোলন করিয়া ক্ষেত্রে জল 

সেচিত হইয়া থাকে, তাহার নাম “মোট”। পারে 

মোটের একটা চিত্র ( ২নং চিত্র ) দেওয়া হইল। 

এই প্রণালীতে, এক জোড়া বলদ গরু 

কূপের উপরিস্থিত একটী “পুলি বা 'কপিকলে' 

চালিত একটী দড়ির সাহায্যে এক প্রকার চণ্ম- 

নিশ্মিত থলে দ্বারা (বাহাকে মোট বলে) কুপ হইতে 

জল উত্তোলন করিয়া থাকে । এই প্রণালীতে 

সচরাচর দুইজন লোকের প্রয়োজন হইয়া থাকে । 

একজন লোক এ বলদ গরু ছুটাকে চালাইয়া 

তাহাদের দৌড়ের শেষ সীম। পথ্যন্ত লইয়। গেলে উক্ত 

চণ্মনিন্মিত মোটটা কুয়ার উপরিভাগে আসিয়া! পড়ে; 

তখন আর একজন লোক এ মোটটার মধ্য সংলগ্ন 

ছিদ্রটী খুলিয়৷ দেয় এবং তাহা হইলে এ মোটের 

মুখ হইতে জল প্রণলীতে জল বাইয়৷ ক্ষেত্রে পতিত 

হয়। 
৪ ফুট হইতে ১০ ফুট গভীর ছোট ছোট কুয়া 

হইতে জল তুলিবার জন্য এক প্রকার যন্ত্র যাহাকে 

'লাট' বলে, পশ্চিম অঞ্চলে ও 

বঙ্গদেশেও ব্যবহার হইয়া থাকে । 

মাত্রা প্রভৃতি দঙ্গিণ দেশে উহাকে “পিকোট। বলিয়। 

থাকে। নিয়ে তাহার একটা চিত্র 'দেওয়া গেল। 

( ৩নং চিত্র ) এই যন্ত্রে একটী বালতি ( লোহার বা 

চামড়ার ) একটা কাষ্টের ডাগ্ায় ঝোলান থাকে এবং 

শ্ কাষ্ঠটী অপর একটা কাষ্টের খুঁটির উপর এরূপ- 

ভাবে সংলগ্র থাকে যে, উহাকে টানিয়। সহজেই 

নীচু বা উচু করা যাইতে পারে এবং এই কাষ্টের 
ডাগ্ডার পশ্চাতে একখানি পাথর আটা থাকে, 

যাহাতে একজন কৃষক অনায়াসে উক্ত ডাগ্ডা টানিয়া 

বালতিটী জলে ডুবাইয়া দিতে পারে, এবং বালতিটী 

দ্বিতীয় 'প্রণালা 

তৃতীয় গ্রণালা 
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( ১নং চিত্র ) 

জলপূর্ণ হইবামাত্র সামান্য উর্ধদিকে টান দিলে 
বালতি কুয়া হইতে উখ্খিত হ্য় এবং জলপ্রণালীতে জল 

পড়িতে পারে । 

চতুর্থ প্রণালী-_াদ্ারা ৩।৪ ফুট গভীর জলাশয় 

বা নালা হইতে জল উত্তোলন 

চতুর্থ প্রণালী করিয়৷ ক্ষেত্রে সেচন করা যায় 

তাহার নাম সেচনী বা ঝুড়ি যন্ত্র। 

নিয়ে ইহার একটা চিত্র দেওয়া হইল | 

(৪নং চিত্র) এইরূপ সেচন। বঙ্গদেশে অধিক 

পরিমাণে বাবহৃত হইতে দেখ! বায়। ইহাতে ঝুড়ির, (ওনং চিত্ত) 

ঘাহা ডোমের। বাশের ঠেঁচাড়ী দ্বারা তৈয়ার করিয়া 

থাকে, ছুই পার্থে ছুই গাছ! দড়ি সংলগ্ন থাকে । পঞ্চম গ্রণালী-__যাহ! বঙ্গদেশে সচরাচর ব্যবহৃত 
একজন কৃষক এক পার্থের দড়ি ধরিয়া থাকে ও হইতে দেখা যায় তাহার নাম 

অপর একজন তাহার ব্লিপরীত পার্থের দড়ি ধরিয়া পঞ্চম প্রণালী  দত্রোণ”।২ বা ৩ ফুট গভীর 
নাল! বা -পুষ্করিণী হইতে জল তুলিয়! ক্ষেত্রে সেচন জলাশয় হইতে জল তুলিয়া ক্ষেত্রে 
করে। দ্লমেচন করিবার ইহা একটা প্রধান বন্ত্র। ইহার 
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( ৪নং চিত্র) 

ব্যবহার প্রণালী প্রায় লাট চালাইবার প্রণালীর মত। 

ইহাতে একটী অর্ধ তালবৃক্ষের মধ্যস্থিত শাস বাহির 
করা ডোঙ্ন। একটা কাষ্ঠের ডাগ্ডায় দড়ি দিয়া ঝুলান 

থাকে নিয়ে চিত্র ( ৫নং চিত্র) প্রদত্ত হইল। 

এঁ ডাগ্াটা অপর একটী কাষ্টের খুঁটির উপর 
এরূপভাঁবে সংলগ্ন থাকে যে উহাকে টানিয়৷ নীচু 

বা উচু করা যাইতে পারে এবং এ ভাণ্ডার 
অপর প্রান্তে একটা প্রস্তর বা কাদার তার সংলগ্ন 

থাকায় উহা অনায়ামে কৃষক এক পাদদ্বারা জলে 

ডুবাইয়৷ সামান্য টান দিলেই উচু হইয়! নালায় জল 
পড়িতে থাকে । 

আজকাল দ্রোণের ব্যবহার বঙ্গদেশে বেশী 

পরিমাণে হওয়ায় লোহার পাত ব৷ দন্তার পাত দিয়া 

কর্্মকারের। দ্রোণ তৈয়ার করিতে আরম্ভ করিয়াছে । 

কারণ তালের দ্রোণ অপেক্ষা দন্ত বা লোহার ভ্রোণ 

দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। এরূপ একটী প্রোণের মূল্য ৮৯ 
হইতে ১২২ মাজ্স । 

শ্রীযুক্ত এলেন উইলসন্ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া 

ছেন যে এই সকল যন্ত্র্ধারা কি পরিমাণে জল 
উত্তোলন করা যাইতে পারে এবং নিয়ে তাহার ফল 

প্রদপিত হুইল । যথা-_ 

প্রণালী দশঘণ্টায় কত ঘনফুট জল 

এক ফুট উচ্চে 

উঠাইতে পারে 

১। ছুটী বলদদ্বারা টানিত ৭৯, ২০০ ঘনফুট 
মোট সাহায্যে একজন কৃষক 

২। লাটদ্বারা দুজন কৃষক ৫৭) ৬০০ ৯ 

৩। এ একজন কৃষক 

৪। সেচনীদ্বার৷ ছুজন রুষক 

শুদ্ধ তুলন। করিবার জন্য ১ ঘণ্টা ও এক ফুট 
হিসাবে গণনা করা! হইয়াছিল। 

৩৩? ০০০ 
৯7 
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( ৫নং চিত্র) 

(ক্রমশঃ) 



স্বাহজ্লাশল ্এান্ক্ুতভ্ড শলস্জ্প্__ 

পাট, থেজুরগাছ ও ইন্ষু। 
( জনৈক পলীবাসী ) 

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের বিশেষ চেষ্ট।য় সংগৃহীত ও লিখিত। 
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প্রকৃতিদেবী বাঞ্গালাদেশকে কতকগুলি নিজন্ব 

স্পদ্সন্তারে পূর্ণ করিয়া দিয়াছেন, যাহ! পৃথিবীর অপর 

কোনও স্থানে নাই; এবং মানুষের প্রয়োজন হিসাবে 

সেই গুলি প্রায় পৃথিবীর সমস্ত ভূভাগেরই আবশ্যক 

হয়। এই অত্যাবশ্যকীয় ত্রব্যগুলির একটার 

স্থলাভিষিক্ত হইবার উপযুক্ত দ্রব্যের উৎপাদন প্রণালী 

পর্যন্ত এখনও অপর স্থানের মনিষীগণ আবিষ্কার 

করিতে সক্ষম হন নাই। সেই দ্রব্যের জন্ত এখন ও 

সমগ্র পৃথিবীর, একমাত্র বাঙ্গালার মুখাপেক্ষী হইয়া 

অবস্থান করিতে হয়। 

এই নিজস্ব সম্পত্তি অপর কিছুই নহে, তাহ। পাট 

ও খেজুর গুড় । একমাত্র এই বঙ্গদেশ ছাড়৷ পৃথিবীর 

অপর সকল স্থান প্রকৃতিদেবীর এই স্েহের দান 

হইতে বঞ্চিত হইয়াছে । তবে ইহার মধ্যে খেছুর 
গুড় হইতে প্রস্তুত শর্করার স্থান ইক্ষুচিনি ও বিটচিনি 

দ্বারা অনেকাংশে অধিকৃত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু 

পাটের পরিবর্তে অন্য কোন দ্রব্য তাহার স্থলাভিষিক্ত 

হইতে সমর্থ হইল না। রঃ 
ছুঃখের বিষয় বাঙ্গালার উপর প্ররুতির 

এই অযাচিত মেহের দান এক্ষণে মৃত্াপথের 
পথিক হইতে চলিয়াছে। সেদিকে এখনও কাহার 
দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় নাই; এবং ইহাদের এই মরণো- 
মুখ হইবার মূল অন্ুসপ্ধীন করিলে দেখিতে পাওয়া 
যায় যে, পরম্পরের প্রতি পরস্পরের প্রতিযোগিতাই 
তাহার মুখ্য কারণ । 

প্্€ঈ্বী* ০৫৯ প্ক€ইবন প্€১ক প্৯€১ক প্বইস্ ১* পরী পর 
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অনেকে ঠিক বাঙ্গালার ভিতরকার অবস্থার বিষয় 
অবগত নহেন | কেন যে এই দুইটী পরস্পর পরম্পরের 

মৃত্যুর কারণ সে সন্বন্ধে অগ্রে জ্ঞানলাভ করা বিধেয় | 

পরে সকলের চেষ্ট। করা! আবশ্যক হইয়াছে যে,কি 

উপায় অবলগ্গিত হইলে ইহারা পুনরায় মরণপথ হইতে 

সপ্তীবিত হইয়া পৃথিবীর বাজারে বহির্গত এবং তথা 

হইতে ধন রত্ব আহরণ করিতে সমর্থ হয়। 

এখনও পয্যন্ত প্রকৃতি প্রদত্ত এই নেহের দানের 

জন্য বঙ্গবাসী যতই দবারিদ্র্দশায় উপনীত হউক তথাপি 
অন্নের জন্য পরমুখাপেক্সী হয় নাই, বরং অপর দেশস্থ 
নিরন্ন ব্যক্তিগণ বঙগদেশে আগমন করিয়া অন্ন প্রাপ্ত 

হইতেছে । ইহাই বাঙ্গালার বিশেষত্ব । 

পাট ও খেজুরগুড় শিল্পজাত নহে, কষিজাত দ্রব্য 

তাহা সকলেই অবগত আছেন টি পাট ও খেজুরগুড় 

বরাবরই বাঙ্গালায় ছিল এব, আছে, এবং এই 
দুইটা কৃষিজাত ত্রব্য এক হিসাবে সহোদর তুল্য । 

কারণ ইহাদের জ্ঠরস্থান সমগুণবিশিষ্ট ভূমি, 

অর্থাৎ বে প্রকার জমিতে খেজুর বৃক্ষ হইবে ঠিক সেই 

ভূমিতেই পাট চাষ হইবে, তবে পাটগছের পরমামু 

অল্প এবং তাহাকে সামান্য কয়েক মাসের মধ্যেই 

আবশ্যক । সেইজন্য তাহার উতপার্দিকা স্থানকে 

বিশেষরূপে পরিপাটি করিতে হয় এবং পুষ্টিকর খাছ 

হিসাবে তাহাতে কিঞ্চিৎ সার প্রদান করিতে হয়। 

কিন্তু থেজুর বৃক্ষের পরমাযু বহুদিবস স্থায়ী সেই জন্য 
তাহার নিমিত্ত বিশেষ কোন কারকিতের আবশ্থক 
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হয় না কেবল রোপণ করিয়া তাহার শৈশব অবস্থায় 

তাহাকে বৃক্ষপত্্রভোজী পশুর হস্ত হইতে রক্ষা 

করিয়৷ যাইতে পারিলেই.হইল। 

বঙ্গদেশে অগ্রে পাট অপেক্ষা খেজুর গাছের আদর 

বেশী পরিমাণে ছিল। তখন লোকে পাট অপেক্ষা 

খেজুর গাছকে অত্যধিক যত্বসহকারে রোপণ করিত। 

কারণ একদিকে তখন বঙ্গদেশ হইতে পাট এরূপ 

অধিক পরিমাণে রপ্তানি হইত না, কেবল দেশবাসীর 

গারহস্থ। আবশ্যকীয় হিসাবে নাহা! এই দেশে প্রয়োজন 

হইত সেইরূপ উপবোগী হিসাবেই পাট উৎপন্ন হইত। 

আবার অন্যদিকে তখন বৈদেশিক শর্করার আমদানী 

ছিল না বলিয়া! দেশজাত শর্করার জন্য থেজর গাছের 

চাষ অধিক পরিমাণে বর্তমান ছিল। 

অনেকে তর্ক উত্থাপন করিতে পারেন ঘে, পাট- 

চাঁষের বহুল প্রবর্তন দ্বারা এবং এই পাটের রপ্তানির 

জন্য বিদেশের বনু অর্থ এদেশে আগমন করিতেছে 

এবং করিয়াছে । 

তাহাদিগকে কিছু বলিবার আছে । যদ্দিও পাট- 

চাষ বদ্ধিত হইয়া বঙ্গীয় রুষকের হস্তে কিছু নগদ টাকা 

আগমন করে, কিন্তু সেই অনুপাতে থেজর গাছের 

চাষ হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া বৈদেশিক শর্করার আমদানীতে 

তাহা অপেক্ষা অধিক পরিমাণ অর্থ এদেশ হইতে 

বহির্গত হইয়! গিয়াছে এবং প্রতি বখ্সর ঘায়। সে 

হিসাবে তাহারা দৃষ্টি গ্রদান করেন না। 

এক্ষণে বাঞ্গালার কর্তব্য হইতেছে দুই কুল রক্ষা 

করা । যাহাতে বাঙ্গালার নিজন্ব সম্পত্তি পাটের দ্বার 

বৈদেশিক অর্থ দেশস্থ হয়, এবং অপর দিকে 

বাঙ্গালার অন্য নিজস্ব সম্পত্তি খেজুরগুড়ের দ্বারা 

দেশের অর্থ বিদেশীর হস্তগত ন! হয় তাহারই উপায় 

বিধান কর! । 

বৈদ্বেশিক বণিকের বুদ্ধি অতি তীক্ষ, তাহার মধ্যে 
এখনও ভারতীয় বণিকের বুদ্ধি প্রবেশ করিতে সক্ষম 

সহ [ ২য় বর্ষ, ১ম খণ্ড 

হয় নাই। "বৈদেশিক বণিক্ নখন্ন কিছু প্রদান করে 
তখন জানে বে, পরে ইহা অপেক্ষা অধিক পরিমাণ 

অর্থ তাহার গ্রহণ করিবে। তাহারা পুর্ব হইতেই 

সেই উপায় স্থির করিয়া তবে কিঞ্চিৎ অর্থ, প্রদান 
করে। 

আমরাও এরূপ বুদ্ধিহীন বে আমরা খন কোন 

অর্থ গ্রহণ করি, তখন আমরা চিন্তা করিয়া উপায় 

বিধান করিয়া রাখি না যে এই অর্থ গ্রহণের প্রতিদানে 

বাহাতে তাহ।দের হস্তে আমাদের অর্থ না পতিত হয়। 

পাট ও খেশ্রগুড়ের মরণোম্ুখ হইবার ইহাই 
কারণ । ও 

বৈদেশিক বণিক্ বন বাঙ্গলায় পাটের সন্ধান 

প্রাপ্ত হইল, এবং তাহ। হইতে বহুবিধ আবশ্যকীয় দ্রব্য 

প্রস্তুত কৌশল আবিষ্কার করিল, তখন তাহাদ্দিগের 
বাঙ্গালার পাটের দিকে দৃষ্টি পড়িল। কিন্তু পাট 

লইতে আগমন করিয়া দেখিল যে, পাট লইলে 

ইহাদিগকে পাটের পরিবর্তে কেবল অর্থই প্রদান করিয়া 

বাইতে হয় সেই অর্থ পুনরায় কোনরূপে লয়! বাওয়। 
যায় না। কিন্তু অর্থ তাহাদিগকে লইয়া বাইতেই 

হইবে তখন অর্থ লইয়া যাইবার উপায় আবিষ্কার 

করিতে চেষ্টিত হইয়া দেখিল বে অর্থ লইয়া যাইতে 

হইলে পাটের সহোদর ভ্রাতা খেজুর চাষের প্রাণ 

বিনাশ করা৷ আবশ্যক ৷ 

এইবপ স্থচিস্তায় চিন্তিত হইয়! "তাহারা পাট 

লইবার জাহাজে করিয়! বৈদেশিক চিনি আমদানী 
করিল। এদিকে বাঙ্গালার কৃষক পাটের দ্বারা এক 
থোঁকে কিঞ্চিৎ অর্থ প্রাপ্তির আশা বাঙ্গালার নিজম্ব 
দ্রব্য পাট তাহাদিগকে প্রদান করিয়া, অপর নিজস্ব 

দ্রব্য খেঙ্গুরগুড়ের প্রাণবধ করিয়। বৈদেশিক শর্কর! 

লইতে আরম্ভ করিল। .বঙ্গলক্ষ্মী এক সন্তানের 

প্রবলতায় অপর সন্তানের প্রাণবধ দেখিয়া অঞ্চলে 

মুখ আবৃত করিলেন । ? 
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বাঙ্গালী তখন ধঈঝিল ন। যে আমার নিজন্ব সম্পত্তি 

আমারই ইচ্ছামত দরে আমি অপরকে প্রদান করিতে 

পারি তাহাতে বিদরেশীর কোন বাক্য উচ্চারণ 

করিবার ক্ষমতা থাকিবে না। অতএব আমি আমার 

অন্য কষি নষ্ট করিব না। কিন্তু তখন তাভার। তাহ 

বুঝিতে পারে নাই । তাই আঙ্গ এই ছুদ্দশ]। 

বাঙ্গালার এই পাট বাবসা বহুদিবস হইতে ব্য(পক- 

ভাবে আরম্ভ হয় নাই। বোধ হয়, ত্রিশ 

বৎসর হইতে আরম্ত হইয়াছে, এবং বে সময় হইতে 

পাট বপ্টুনি এদেশ হইতে আরম্ভ হইয়'ছে প্রায় 
ঠিক সেই সময় ভইতেই বৈদেশিক চিনিও এদেশে 

আমদ।নী হইতে আরস্ত করিয়াছে । 

বঙ্গদেশে পাটের দর পূর্বে ছুই টাক! কিন্বা 

নয় সিকা ছিল; কারণ তৎকালে পাট দেশ বহিভূতি 

হইয়। গমন করিত না। কেবল দেশবানীর আবশ্য- 

কের জন্য সামান্য উৎপাদিত হইত, তাহাতে রুষক 

তাহার কৃষিকাধ্যের বায়ের উপর সামান্য কিছু লভা"শ 

রাখিয়া বিক্রয় করিত। 

এইরূপ অবস্থায় ত্রিশ চল্িশ বৎসর পূর্বে অকন্মাং 

পাটের দ্র বদ্ধিত হইল, এবং কৃষক যত পাট 

উৎপাদন করিল তাহার সমস্তই বিক্রয় হইয়া গেল। 

পূর্ববে এরূপ হইত না। উৎপাদিত পাটের কতক 

ধশ খরিদ্দার অভাবে হয়ত রুষকের গৃহে সঞ্চিত 

থাকিত, হয়ত এক বংসরের উৎপন্ন ফল কৃষককে 

ছুই বংসরে বিক্রয় করিত হইত, কিন্তু বিদেশে 

রপ্তানিতে সুবিধা হইল যে, কুষকের উৎপন্ন সমস্ত পাট 

বিক্রয় হইন্না গেল এবং তাহার মূল্যও রুধক নগদ 
প্রাপ্ত হইল। 

অকন্মাং বাঙ্গালী-কৃষক পাটের চাষের দ্বারা 

অসম্ভাবিত উপায়ে অর্থাগম দৃষ্টে আনন্দোৎফুল্প হইয়া 

উঠিল, এবং সেই সঙ্গে অসম্ভবরূপে পাট চাষ 

বদ্ধিত করিতে আরম্ত করিল। ক্রমে কৃষকের যে 

চল্লি* 

সঞ্থ ২ 
স্থানে যত জমি ছিল তাহার সমস্তই পাট বপনোপ- 

নোগী করিয়া ফেলিল। এমন কি, তাহার জীবন- 

ধারণের শশ্) ধান্য তাহাও নিয়মিত করিল। সেই 

সময় এইবপ হইয়াছিল অনেক কৃষক পাটের টাকায় 

আরুষ্ট হহয়া ধান্ত বপন একেবারে বন্দ করিয়াছিল । 

তাহারা আহারের জন্য পাট বিক্রয়ের টাক! হইতে 

ধন্য খরিদ করিয়া লইতে আরম্ভ কবিল। তাহার 

ফলেই ধান্যের মূল্য দ্বিগুণ বদ্ধিত হইয়া গেল। 

কৃষক কিন্তু সে দিকে দৃষ্টি প্রদান করিল না। 

ক্রমে পাট চাষ বদ্দিত করিবার মানসে ভূমি 

প্রাপ্তির আশায় রুষক ব্যাকুল ভইঃ| উঠিল, এবং 
বথন ভূমি প্রাপ্থির অন্য কোন উপায় নাই দেখিল তখন 

অনন্টোপায় হইয়া! খেজুর বাগানের থেনর বৃক্ষ লকল 

ছেদন করিয়া সেই সকল ভূমি পাট বপনের জন্য 
নিয়োজিত করিল 

সেই কাধোর ফল হইল নে দেশ হইতে ক্রমে ত্রমে 

থেজ্রপ্ড় লোপ পাইবার উপক্রম হইল। বিশ 

বংসর পূর্বে ২৪ পরগণা, ঘধশোহর প্রভৃতি জেলায় 

বহুসংখ্যক চিনির কারখান। বর্তমান ছিল, কিন্তু খেভ্রুর 

গুড় নিয়মিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহারা? পঞ্চত্ব 

প্রাপ্ত হইতে আরস্ত করিল, এবং ?সই সঙ্গে দেশের 

ব্হুলে|ক নিরন্ন হইয়! যাইতে লাগিল । তখন দেশের 

ঈষং রক্তিমবর্ণের দেশী শর্করার স্থানে শুভ্রবর্ণের 

বৈদেশিক শর্করা আগমন করিয়া আম।দের মিষ্টান্নের 

অভাব দূরীভূত করিতে আরম্ভ করিল। 

পাট চাষের দ্বার। কিছুদিন নে রুষককুলের 

সচ্ছল অবস্থ। আগমন করে নাই তাহা নহে। ছুই 

চার বংসর বঙ্গীয় কষকগণ পাট চাষের দ্বারা বেশ 

সচ্ছলতা৷ অন্গ ভব করিয়াছিল, এবং তাহাদের হস্তেও 

কিছু অর্থও সঞ্চিত হইয়াছিল; কিন্ত বিদেশী বণিক্ 

যে মুহূর্তে বাঙ্গ।লার রুষককুলকে সামান্ত শ্রীমন্ত দেখিল 
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সেই মুহূর্তে তাহারা তাহাদের শিল্প বিক্রয় করিবার 
উপযুক্ত বাজার আবিষ্কার করিয়া ফেলিল। 

বিদেশী বণিক অমনই বাঙ্গালার কৃষককুলের সম্মুখে 

সেই বাঙ্গালার পাট দ্বারা প্রস্তুত পাচশত টাকা মূল্যের 
কাশ্রীরীশালের অনুকরণে শাল প্রস্ততত করিয়া 

পাঁচ টাকা মূল্যে তাহাদের সম্মুখে স্থাপন করিল। 

নানারূপ স্থদৃশ্ট ধারণীযুক্ত ছত্র প্রস্তুত করিয়। তাহাদের 

সম্মুখ আনয়ন করিল। নানারূপ রঙে রঞ্জিত 

বৈদেশিক ছিটের কাপড় আনয়ন করিল। হারিকেন 

আলো! আগমন করিল, কৃষকের সম্মুখে কৌটা 

বোঝাই সিগারেট আনয়ন করিল, রুষক এখন 

আর ক্ষেজ্ঞোৎপন্ন গৃহপ্রস্তত তামাকে তৃপ্ত হইল না। 

আবার কৃষকপুত্র পদব্রজে গমন করিতে অপমর্থ 

হইল তাহার সম্মুখে মাত্র তিন মণ পাটের দরে এক- 
খানি সাইকেল গাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইল। ঘর 
ভাইবার জন্য করগেট টিন আসিল, আরও কত কি 

তাহাদের সম্মুখে বৈদেশিক বণিক্গণ কর্তৃক আনীত 

হইল তাহারাও হধিত মনে তাহা খরিদ করিয়। 

পূর্ববাবস্থা হঈতে আরও দারিদ্রদশীয় উপনীত হইতে 

আরম্ভ করিল। 

এদ্দিকে ব্যাপকভাবে পাট চাষের অন্ত ফলও 

ফলিতে আরম্ভ করিল। পাট চাষ আরম্ভ হইবার 

পূর্বের বঙ্গদেশের স্বাস্থ্য ভাল ছিল; কিন্তু বখন 
হইতে বনুল পরিমাণে পাট চাষ আরম্ভ হইল, তখন 

হইতেই বঙ্গদেশ মযালেরিয়া প্রপীড়িত হইয়া! উঠিল। 

বাঙ্গালার স্বাস্থ্য ক্ষু্ন হইতে আরম্ভ করিল। 

পাট গাছ হইতে পাট নিফ্ষাশিত করিবার জন্য 

তাহাকে পনর ষোল দিবন জলে পচান আবশ্যক 

হয়। সেই জন্য কৃষকের এই পাট পচাইবার জন্য 

জলাশয় আবশ্াক হইল; কিন্তু দেশের মধ্যে এনূপ 

প্রচুর জলাশয় নাই যাহাতে কেবলমাত্র পৃথকৃভাবে 
পাট পচান কাধ্য চলিতে পারে । 

সঞ্ [ ২য় বর্ষ, ৯ম খণ্ড 

স্বাস্থ্য সন্বদ্ধে অনভিজ্ঞ কৃষক পাটের টাকার লোভে 

আকুষ্ট হইয়া দিগ্্বিদিকৃ জ্ঞানশৃন্ত অবস্থায় পানীয় 
জলের পুষ্করিণীতে পাট পচাইতে আরস্ত করিল, কিন্বা 

এন্ন্প স্থলে পাট পচাইত্তে আরম্ত করিল যাহার জল 

পানীয় জলের পুফরিণীতে আগষ্ট করে। তখন 

সেই দূষিত জল পানে নানারূপ বাধিতে বজদেশ- 
বাসী আক্রান্ত হতে আরম্ভ করিল, এবং এই ব্যাধির 

আক্রমণে বঙ্গীয় রুষককুল দুর্ববল হইয়া পড়িতে 

লাগিল। 

পাট চাষের দ্বিতীয় ফল হুইল বঙ্গদেশের মঞ্জুরীর 
মূল্য দ্বিগুণ হারে বদ্ধিত। পূর্ব্বে রুষকের যে মজ্বরের 

আবশ্কক হইত তাহ! একট। কোন নিবূপিত সময়ের 

মধ গ্রার় আবশ্যক হইত না, কেবল ধান্ত রোপণের 

সময়ে কিছু নিরূপিত সময়ের মধ্যে আবশ্তক হইত । 

অবশিষ্ট কা্য রুষক নিজের স্থুবিধামতভাবেই মজুর 
দ্বারা সম্পন্ন করাইয়! লঈত | কিন্তু পাট চাষের কার্ঠ্যে 

সেরূপ ভাবে সম্পন্ন হইবার উপায় নাই। 

এই পাট চাষের কাধ্য সমস্তই একট। নিবূপিত 

সময়ের মধ্যেই আবশ্যক হয়। সেই জন্য সেই 

সময় একেবারে প্রত্যেক রূষকেরই লোকের আবশ্টাক, 

এই কারণে কৃষক বদ্ধিত হারে মজুরীর মুলা প্রদান 

করিয়৷ মজুর গ্রহণ করিতে আরস্ত করিল। পাটের 

উৎপন্ন দর ও তাহাতে বদ্ধিত হইতে লাগিল। বঙ্গীয় 

শরমজীবীনকল ম্যালেরিয়ার আক্রমণে জর্জরিত 

হইয়া আর পূর্বের ন্যায় পরিশ্রম করিতে সণর্থ 
হইল না। পূর্বের একজনেঞ্স স্থানে এক্ষণে তিন 
জনের আবশ্বর্ক হয়। অথচ মছ্গুরীর মূল্য অধিক 

হওয়ার রুষকের পাটের পড়তা৷ অধিক হইতে আরম্ত 

করিল। ূ 
আবার এদিকে কৃষকের একট! নিয়মিত সময়ের 

মধ্যে পাটের চাষের কাধ্য সমাপন ঝু্রবার 

জন্য অর্থের আবশ্ক হয়) কিন্তুকৃষক সেই সময় 
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অর্থাভাবে খণ করেঁ, ইচ্ছা পরে পাট বিক্রয় করিয়া 

খণশোধ করিবে। কিন্তু যখন পাট বাজারে বহির্গত 

হয়, তখন কৃষক দেখিতে পাইতেছে বর্তমানে 

তাহার* উৎপাদনের খরচা অপেক্ষা বিক্রয় মূল্য কম, 

এই কারণে বঙ্গীয় ,কৃষক দিন দিন খণগ্রস্ত হইয়] 

পড়িতেছে । - 

এক্ষণে বাঙ্গালীকে পাট ও খেঙ্রগুড় ছুই কৃষি 

রক্ষা করিবার উপায় নির্ধারণ করিতে হইবে। 

বাঙ্গালী ঘদি অল্প পরিমাণ পাট বপন পূর্বক পুনর।য় 
খেজুর গাছ রোপণ করিয়া থেজুরগুড় উত্পাদনের 

চেষ্টা করে, তাহা হইলে বোধ হয় বঙ্গের এই ছুই কি 
পুনরায় রক্ষা প্রাপ্ত হয়। 

পাট অল্প করিয়। বপন করিলে বৈদেশিক 

ব্যবসায়ী তাহাদের আবশ্তকের অনুপাতে ইহাকে 

উচ্চ মূল্যে খরিদ করিতে বাধ্য হইবে । কৃষক 
তাহাতে পুর্ববাপেক্গী অধিক পরিমাণে লাভবান 

হইবে, এবং মেই সঙ্গে থেজর বুক্গের প্রনঃ 

পত্তন করিলে আর বৈদেশিক শর্করা-ব্যবসারী 

আমাদের নিকট হইতে কোনরূপে অর্থ লইয়৷ যাইতে " 

সমর্থ" হইবে না, বাঙ্গালার টাকা বাঁঙ্গালাতেই থাকিয়া 

যাইবে। 

বুল পরিমাণে পুনরায় খেজুর গাছের আবাদ 

করিলে এবং তাহা হইতে গুড় উৎপন্ন হইলে 

বোঁধ হয় বৈদেশিক শর্করা-ব্যবসায়ী আর ইহাকে 

প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক্ষেত্রেও পরাস্ত করিতে সমর্থ হইবে না। 

তদুপরি ইচ্ষুর চাষ বদ্ধিত করিলে আরও ভাল হইবে; 

কারণ বাঙ্গালার সব স্থানে খেজুরগুড়। ভাল জন্মায় 

না। যে যে স্থানে খেজুর গুড় উৎপন্ন না হইবে 
সেই সেই স্থানে ইক্ষুর আবাদ করা আবশ্যক । 

যদি এখন৪ তাহ! হয়, ক্ষিম্ত তাহা অপেক্ষা আরও 

বদ্ধিতাকারে করা আবশ্তুক। 

এক্ষণে খেজুরগুড়, পাট এবং ইক্ষুর চাষের 

চে ০4] সাহস 

প্রণালী ও উৎপন্ন ব্যয় প্রদশিত হউক । প্রথমে 

পাট চাষ সম্বন্ধে দেখ যাউক। এক বিঘা ভূমিতে 
পাট বপন করিতে হইলে, অন্ততঃ চারিবার লাঙ্গল 

(১নং চি) দ্বার! ভূমি কর্ষণ করিতে হয়; তৎপরে 

লাঙ্গল ( ১নং চিত্র) 

"মই"দ্বারা সমতল এবং কঠিন মৃত্তিকাখণ্ডকে চূর্ণ 
করিয়া! দিতে হয়, পরে বী্গ বপন। এই কাধ্য চৈত্রের 

শেষে কিন্বা বৈশাখের প্রথমে দে বৃষ্টি হইবে সেই 

সময় করা আবশ্বাক। 

পরে চারা বহির্গত হইলে অস্ততঃ তিনবার 

বিদে দেওয়া আবশ্যক। (কাষ্ঠে লৌহশলাক। 

সংযুক্ত একগ্রকার কৃষিনন্ত্র) ইভা ( ২নং চিন্র) দ্বারা 

কিছু আগাছ। ঘাস প্রভৃতি ক্ষেত্র হইতে উন্মুলিত হয় 
এবং ঘন সন্নিবেশিত পাট চার৷ কিছু পাতলা হইয়! 



শা] 

দিসি 
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খ্যু বধ, »ম খণ্ড 

বিদে (২নং চিত্র) 

যায়। পাট প্রথমে খুব ঘনভাবে বহির্গত হয়; কিন্ত 

পরে তাহাকে পাতল৷ করিয়া দিবার আবশ্যক হয়, 

তৎপরে “নিড়ান” অর্থাং পাট বপনের পর ক্ষেত্রে 

পাটের অঙ্কুরের সহিত ঘাসও বহির্গত হয়, সেই সময় যদি 

সেই ঘাসকে উত্তোলন করিয়া না| ফেল! যায় তাহা 

হইলে পাটের চারা সকল মরিয়া যাইবে । এই ঘাস এক- 

বার উত্তোলিত হইলেই শেষ হয় না, অন্ততঃপক্ষে 

তিনবার উত্তোলন করা আবশ্তক। সময় সময় 

চারিবারও উত্তোলিত করিতে হয়, অর্থাৎ যত দিন না 

পাটগাছ কিছু বদ্ধিত হইয়া তাহার পত্রের জল 

ঘামের উপর পতিত হয়। এই অবস্থায় আর পাট- 

ক্ষেত্রে ঘাস জন্মাইতে সক্ষম হয় না। কৃষকের 

সর্বাপেক্ষা অধিক ব্যয় হয় এই ঘাসোত্তোলন কার্য্ে। 

চলিত কথায় ইহাকে “নিড়ান” বলে । 

পরে শ্রাবণ মাসের শেষভাগে কিম্বা ভাদ্দের 

প্রথমে পাটগাছকে কর্তন করিতে হইবে । ততৎপরে 

ইতন্ততঃ বিক্ষিপ্ত কণ্ঠিত পাটগাছ সকলকে এক 
স্থানে সংগ্রহ করিয়া গাছ হইতে পত্র সকল বিচ্যুত 
করিবার জন্কর তিন চারি দ্রিবস ক্ষেত্রে ফেলিয়৷ 

রাখিতে হয়। পরে তাহাকে তথা হতে লইয়া কোন 

জলাশয়ের মধ্যে পচাইবার জন্য ফেলিয়া দিতে হইবে। 

তথায় প্রায় পনর দিবস পচিবার পর সেই পাট গাছ 

হইতে পাটকে নিষ্াশিত করিয়া লইতে হয়। 

পরে সেই পাট বৌদ্রে শুষ্ক করিয়া বাজারে বিক্রয়ার্থ 
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প্রেরিত হইবে। ইহাই হইতেছে পাট উৎপাদনের 

কৃষিকশ্ম-প্রণালী। এই সমস্ত কার্ধ)ই বৈশাখ হইতে 

ভাত্র মাসের মধ্যে সম্পন্ন করিতে হইবে। 

এফ বিঘা পরিমাণ ভূমিতে পাট চাষ করিবার 

খরচের হিসাব :-_- 

লাঙ্গল খরচ! ৪ বার ১।০ হিঃ. ৬৯ 

মই দেওয়া ১] 

বীজের মূল্য /২ সের ১।০ হিঃ ২০ 

বিদে দেওয়া ১২. 

নিডান ১ম বার ৮ জন ॥৮০ হিঃ ৫২ 

এ ২য় , ৬ জন ॥%০ হিঃ ৩৫০ 

১ ওয় » ৪ জন ॥৮০ হিঃ ২০ 

কাটাই খরচা ৪ জন ॥০ হিঃ ২২ 

পচাইবার জন্য জলে ফেল! 

খরচ ৪ জন॥০ হিঃ ২২ 

জলে ধৌত কর! ১০০ হাতা 1০ হিঃ ৩২ 

শুফ করিবাব জন্য রৌদ্রে দেয়! 

পরে বাধাই প্রভৃতি, ০ 

৩০১২ মোট 

এই খরচের হিসাব জনৈক রুষকের হিসাব হইতে 

লওয়া হইয়াছে, ইহার মধ্যে কল্পিত কিছুই নাই । 

সময় সময় ইহা অপেক্ষাও কিছু অধিক খরচ! পড়ে । 

যাহা হউক, এক বিঘা ভূমিতে সাধারণতঃ ৬ মণ 

পাট উৎপন্ন হয়। ভূমির উর্বরতা! হিসাবে কিছু কম 

বেশী হয়, সেই কারণ সাধারণ কৃষকগণ উক্ত ছয় মণ 

হিসাবেই ধরিয়া লয়। এক্ষণে ছয় মণ পাটের মূলা 

৩০২ ত্রিশ টাকা, ৫২ পাঁচ টাকা মণ প্রতি খরচা 

হয়। এই বৎসর বিক্রয় হইয়াছে ৩০ সাড়ে তিন 

টাকা; কিস্তু অন্যান্য বৎসর বিক্রয় হয় ৮২ আট 

হইতে ১০২ দশ টাকার মধ্যে । আমর! ৯২ নয় টাকা 
করিয়! ধরিয়া লইলাম। তাহা হইলে ৬ মণ পাটের 

ষ্শঞ্থ 

মূল্য ৯. হিঃ ৫৪২ টাকা। ব্যয় ৩০২ ত্রিশ টাকা, তাহা 

৯৯ 

হইলে লাভ হইবে ২৪২ টাকা । পরে কোন কোন 

পাটের ভূমিতে রবিশশ্য হয়, তাহাতে কৃষকের ২০২ 

কুড়ি টাক! আন্দাজ লাভ হইতে পারে । তাহা হইলে 
এক বিঘ! ভূমির আয় ২৪২+4২০২৮:৪৪২ টাক|। 
তাহা হইতে খাজন। ৩২ তিন টাকা! বাদ দিলে ৪১২ 
একচন্লিশ টাকা কৃষকের থাকিতে পারে। ইহাই 
হইতেছে পাটের ভূমির লাভ। 

এক্ষণে খেজুরগুড় স্বন্ধে দেখ! বাউক। 

০শজ্জুল গ্াছ্ছেন্ল চ্গাহ্ম 

খেজুর গুড় প্রস্তুত করিতে হইলে খেজ্বররসের 

আবশ্যক, (সই রস খেজুর বৃক্ষ হইতে 

প্রাঞ্ হওয়া যায়। এই খের বৃক্ষ প্রতি বংসর 
রোপণ করিবার আবশ্যক হয় না। একবার রোপণ 

করিলে তাহা হইতে প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশ বংসর পযন্ত 

রস প্রাপ্ত হওয়! বায়, এবং তাহার কারকিতের জন্য 

কোনরূপ বায় কিন্বা পরিশ্রম আবশ্যক হয় না, একবার 

বসাইতে পারিলেই হইল। ব্যয়ের মধ্যে ছুই এক 

বংসর অন্তর থেহুর বাগানের মধ্যে একবার লাঙ্গল 

দ্বারা ভূমিকে কর্ণণ করিয়! দিতে পারিলেই ভাল হয় | 

খেঙ্গুর বৃক্ষ রোপণ করিবার উপযুক্ত ভূমি একটু 

উচ্চ দোআআশ বাপি মিঅিত হওয়া! আবশ্যক, এবং 

চার! প্রস্বত করিতে হইলে প্রতি চারি হাত অন্তর 

ছুই একটী করিষা পন্ধ খেন্রর কিন্বা তাহার বিচি 

ফেলিয়! গেলেই হইবে । তবে তাহা আষাঢ় মাসের 

প্রথম বৃষ্টি হইবার পরই হইলে ভাল হয়। 

প্রথমেই উক্ত হইয়াছে বে চারা বহির্গত হইলেই 

কেবলমান্্র বুক্ষপত্রভোজী পশ্তর গ্রাস হইতে তিন 

বৎসর আন্দাজ রক্ষা করিয়া! যাইতে হয়, অর্থাৎ 

যত দিবল না গাছ বড় হয় এবং তাহাতে কণ্টক 

সঞ্চারিত হয়। গাছ বড় হইলে এবং তাহাতে কণ্টক 
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সধশরিত হইলে আর তাহার কোনকপ বিনাশের 
ভয় নাই। 

চারি বৎসর বয়স হইলেই বৃক্ষ হইতে রস প্রাপ্ত 
হওয়া যায়। কৃষককে এ তুমি প্রথমে থেজুর চারা 
রোপণ হইতে চুরি বৎসর মাত্র ফেলিয়! রাখিতে হয়। 
তৎপৰে এ গাছ হইতে রস সংগ্রহ করিয়া গুড় প্রস্তুত 
করিলেই হইল আর কোনরূপ বাধা বিপত্তি থাকিবে 
না। 

০েথেজ্জুশ্ল পাচ্ছ হুহত্তে ল্লম্ন 

ওপাপ্ডি ঞ্োন্নহু ভ্ভান্রা। 

হুবুইক্তে হএড় শ-্-ঞ্পাদনল 

খেঙ্গবগ্ডড় উৎপাদনের সময় শীতখতু, সেইজন্য 
শীতবতু আগমনের পূর্ব হইতেই খেজুরগুড়ের 

জন্য প্রস্তুত হইতে হয়। খেশ্ররগুড়ের জন্য খের 

বৃক্ষ হইতে রস বহির্গত করাইবার নিমিত্ত প্রথমে 
আশ্বিন মাসে গাছকে “ঝুড়িতে” হয়, অর্থাৎ খেজুর 

বৃক্ষের পুরাতন শাখা সকল কণ্ঠিত করিয়া তাহাকে 

পরিষ্কার করিতে হয়। এই “ঝোড়ার” আট দশ 

দিব আন্তে তাঁহাকে "টাচ দিতে হয়, অর্থাৎ 

খেজর গাছের কাগুদেশে বে স্থান হইতে রস নির্গত 
হইবে সেই স্থান পরিফণার করিয়। টাচিয়া রাখিতে 

হইবে, ইহাকেই চলিত কথায় “টাচ” দেওয়া বলে। 

পরে তাহার আট দশ দিবস বাদে সেই টাচ 

দিবার স্থানে খুব তীক্ষধার কর্তরিকা দ্বারা অল্প কাটিয়া 

তাহাতে একটী কঞ্চির “নলী” অর্থাৎ একটা আট দশ 

অঙ্থলী পরিমাণ কঞ্চিকে দ্বিভাগে বিভাগ করিয়৷ 
তাহারই একখণ্ড সেই স্থানে বৃক্ষগাত্রে প্রোথিত করিয়া, 
এবং বৃক্ষের সহিত একটী কলসীকে বন্ধন করিবার 
জন্য বৃক্ষের কোন কঠিন শাখায় একটী রজ্জু বন্ধন 

করিয়া দিতে হয়। এদিকে মৃত্িকার কলসীর 

গলদেশেও রজ্ছু বন্ধন করিতে হয়। পূর্বে এই সকল 

স্এথ [ ২য় বর্ষ, ১ম খণ্ড" 

ঠিক কৰিয়া পরে সেই কপ্তিত কাগদেশে সেই মৃত 
কলসীকে বন্ধন করিয়! দিতে হইবে। 

যাহারা থেজুর গাছের কাগুদেশ কাটিয়! রস বহির্গতি 

করে, চলিত কথায় তাহাদিগকে “শিউলি” (৩নং চিত্র) 

নামে অভিহিত করা হয়। থেজুরগুড় উৎপাদনের 

সময় কৃষকের ঘদ্দি কিছু কন্মনৈপুণ্য প্রকাশের 
আব্যক হয়, তাহা হইলে এই থেজুর গাছের 

কাগুদেশ কাটিয়া রস বহির্গত করিয়া লইবার সময়। এই 
কাট। দ্বিখগ্তিত করা নহে। খেছুর গাছের গলদেশ 

এরূপভাবে চাচিয়া যাইতে হইবে যে যাহাতে সেই 

সমস্ত বংসরের কাটার মধ্যেও তাহার “মাজে” অর্থাৎ 

বৃক্ষ মজ্জীয় কোনরূপ আঘাত না৷ লাগে, তাহা হইলে 

এ বৃক্ষ জীবিত থাকিবে না। বৃক্ষকে বীচাইয়া 

রাখিয়া রস বহির্গত করিয়া লইতে ইয়। সেইজন্য 

খেজুর গাছ কাটিবার কার্যে পারদর্শী লোকই নিযুক্ত 
করিতে হয়। এই পারদশী লোকের নামই 

“শিউলি” । 

তৎপরে খেজুর গাছ হইতে রস বহির্গত করিয়া 
লইবার জন্ম এক দিবস কাটিলে আট দিবস কাটা 

বন্ধ করিয়া দিতে হয়। তবে এক দিবস কাটিলে 

তাহ! হইতে তিন দিবস পধ্যস্ত রস প্রাপ্ত হওয়া ঘায়। 

কিন্তু এই রস প্রাপ্তির প্রথম দ্রিবস রস বেশী পরিমাণে 
প্রাপ্ত হওয় যায়, এবং সেই রস অতি হ্থম্বাহ এবং 

তাহা হইতে যে গুড় উৎপন্ন হইবে তাহাই উংকুষ্ট। 

দ্বিতীয় দিবসের রস ঘোল! হইয়া যায়ঃ এবং তাহাতে 

ঝাঁজ হয় তাহা নাসিকার নিকট আনয়ন করিলে 

নাদিকা এবং চক্ষে একটা সামান্য জালা অনুভূত হয়। 

তাহা হইতে যে গুড় উৎপন্ন হয় তাহা তত ভাল নহে 

এবং তাহা, হইতে শর্করা- উৎপন্ন হয় না। তবে 

তাহা গুড়রূপে ভক্ষণ গ্ছর! যায় এবং সাধারণে তাহ। 

ভক্ষণ করে। 
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“শিউলি' খেজুর গাছ কাটিতেছে ( ৩নং চিত্র 

কিন্তু তৃতীয় দিবসের রসের গুড় আর খাছ্যরূপে 

ব্যবহার করা চলে না, তাহা তামাক মাখিবার এবং 

মগ্য প্রস্তত কিন্বা পশ্তড খাছ্রূপে ব্যবহৃত হয়, সেই 

কারণে তাহার মৃল্যও কম। 

অগ্রহায়ণ মাসের শেষ হইতেই অর্থাৎ খেঙ্ুর 

বৃক্ষের পুষ্প যাহা “মুচি” নামে অভিহিত হয় তাহা 

ফুটিয়া গেলেই রস পর্য্যাপ্ত পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়' যায় 
এবং তাহা সুস্বাছ ও মিষ্টতার ভাগের আধিক্য পুর্ণ 
হয়। আর তাহা হইতে উৎকৃষ্ট গুড় উৎপন্ন হয় । 

তবে খেজুররন প্রাপ্তির জন্য যে মুখকলসীর 

কথা পূর্বে উক্ত হইয়াছে দেই কলসীকে পরিষ্কার 

পরিচ্ছন্ন করিধা যত্তের সহিত রক্ষা করিবার আবশ্যক 

হয়। নূতন কলসীতে প্রথম দিবস রস গ্রহণের 

পরে সেই কলনীকে উত্তমরূপে জলধৌত করিতে 
হইবে, তৎপরে তাহাকে রৌন্দে উত্তমরূপে শ্রফ 

করিয়া তাহার ভিতর দেশ অগ্রিদ্ার৷ ভালরূপে দগ্ধ 

করিতে হইবে, যাহাতে তাহার মধ্যে কোনরূপ রসের 

গন্ধ না থাকে। এইরূপ না করিলে সেই কলসীতে প্রাপ্ত 
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রস দুর্গন্ধযুক্ত হইবে এবং সেই রস হইতে উৎপন্ন গুড় 
মন্ুষ্যের অথাদ্য হইবে । এইরূপ প্রতিবারই, কলমীতে 
রস গ্রহণ করিলেই তাহাকে উত্তমরূপে ধৌত এবং দ্ধ 
করিতে হইবে । 

খেজুর গাছ হইতে নির্যাস বহির্গত করিয়া 

লইবার জন্য দ্বিপ্রহরের পর হইতে সন্ধ্যার মধ্যেই 
গাছ কাটিয়া তাহাতে মৃখ্কলসী বন্ধন করিয়া 

রাখিতে হইবে, এবং তৎপর দিবস শ্যধ্যোদয়ের 

পূর্বেই সেই রসকে খেজুর বৃক্ষ হইতে পাড়িয়া গগুড় 

করিবার জন্য চুল্পীতে অগ্নিতাপে চড়ান কর্তব্য, তাহা 

হইলে উৎকৃষ্ট গুড় উৎপন্ন হয়। 

বৃক্ষ অত্যুচ্চ হইলে অনেকে রসপূর্ণ কলসীকে 

উপর হইতে নিয়ে আনয়নে অসমর্থ বিধায় নলী 

হইতে একটা সুত্র বৃক্ষের নিয়দেশ পর্যন্ত ঝুলাইয়া দেয়, 
এবং তথায় কলসীকে স্থাপিত করিয়া রাখে তাহাতে 

বৃক্ষের রস সুত্রবাহিত হুইয়! বৃক্ষের তলদেশে অবস্থিত 

কললীতে পতিত হয়। 

গুড় গও্রজ্ঞভ ও্রণালী 
খেজররস হইতে গুড় প্রস্তত করিতে হইলে 

একটা বৃহৎ চূল্লী প্রস্তুত করিতে হয়। চলিত কথায় 
সেই চুল্লীকে “বাইন” (৪নং চিত্র ) নামে অভিহিত 
করা হয়। 

চুলীতে রসের পরিমাণান্যায়ী যতগ্ুলি জাল 
দিবার পাত্রের আবশ্তক ততগুলি পাত্র বসাইবার মুখ 
করিতে হয়। ইহা এরূপভাবে প্রস্তুত হয় যে, এক 

স্থানে অগ্নিদ্থারা জ্বাল দিলে সমস্ত পাত্রস্থিত রস 

তাপ পাইবে এই পাত্র বসাইবার স্থানকে “চোখ' 

বল। হয়। 

আবশ্ককমত এক চোখ বাইন, ছই চোখ বাইন, 
চারি চোখ বাইন, তাহার পরই সাত চোখ বাইন, 
ভাহার পর নয় তাহার পর এগার চোখ বাইন 

শপথ ২য় বর্ষ, ১ম জু 

পর্য্যন্ত প্রস্তুত হয় তাহা রসের পরিমাণান্থ্যায়ী; এবং 

রলকে জাল দিয়! গুড় প্রস্তুত করিবার জন্বা বড় বড় 

মৃখ্পাত্র বঙ্গদেশে ব্যবহৃত হয়। সাধারণ ভাষায় 
তাহাদিগকে “জেলোহ্াড়ি” বল হয়। এইরূপ 

এক একটা হাড়িতে পঞ্চাশ সের হইতে ষাট সের 

পর্যন্ত রস ধরিতে পারে এবং জাল দিতে পারা 

যায়। | 
গুড় করিবার জন্য রসকে বৃক্ষ হইতে পাড়িয়! 

আনিয়! সেই বাইনের নিকট রক্ষা করিয়া সেই সকল 

হাড়িকে এ চুল্লীতে স্থাপিত করিতে হইব; এবং 
পীর এ মুখ সকল ঠিক হাড়ির মাপে প্রস্তুত করিতে 

হয়, যাহাতে হাড়ি বসিলে আর তাহার চতুদ্দিকে 
কোনরূপ ছিদ্র না থাকে। যদি কোনরূপ ছিদ্র থাকে 

তাহা ছাই, মাটি প্রভৃতি দ্বারা আবৃত করিয়া দিতে 

হয়। পরে কলসীস্থিত রসকে ছিন্ন বস্ত্রথগ্ড দ্বারা 

ছ'কিয়! সেই হাঁড়িতে (€৫নং চিত্র ) দেওয়া কর্তৃব্য 

তাহাতে এ রসে পতিত সমস্ত আবর্জনা আর গুড়ের 

সহিত মিশ্রিত হইতে পারে না। 

রসের দ্বারা পাত্র সকল পূর্ণ হইলে তখন চূল্লীকে 
প্রজলিত করিয়া দেওয়! হয়। আন্দাজ অর্দঘণ্টা 

পরিমিত সময় রস উত্তপ্ত হইলে তাহা হইতে এক 

প্রকার শ্বেতবর্ণের ফেন! উখিত হয়, চলিত কথায় 

তাহাকে “মলো” বলে। ইহাই হইতেছে রসের 
মধ্যে মিশ্রিত সমস্ত দুষিত দ্রব্য। এই মলোকে 
অতি সাবধানে উঠাইয়া ফেলিতে হয়, এবং সতর্ক 

থাকিতে হয় যাহাতে উহা গুড়ের সহিত মিশ্রিত 

না হয়। ূ 

মলো উঠিয়। গেলে রসকে ইচ্ছামত ফুটিতে 
দিতে হইবে। তবে সতর্ক থাকিতে হইবে যাহাতে 
রস উতলাইয়া না বাহিরে পতিত হয়। এইরূপ 

উতলাইতে আরম্ভ করিলে একটা খেজুর ডালের 
অগ্রভাগ ভগ্ন করিয়া তাহাতে ফেলিয়া রাখিতে হয়। 
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বাইন (৪নং চিত্র) 

চলিত কথায় তাহাকে “ঝাঁপ” বলে। কেহ কেহ 

প্রত্যহ খেজুর ডাল সংগ্রহ করিতে অনিচ্ছুক হইয়া 
একটী সাড়া বৃক্ষের শাখাকে এরূপ ঝাঁপ প্রস্তুত 

করিয়া রাখে এবং তাহাই রসে ফেলিয়া দেয়, এইরূপ 

করিলে আর রস উত্লাইর! পাত্রের বহির্দেশে পতিত 

হইতে পারে না। 
রস ফুটিতে ফুটিতে প্রথমে সরিষাফুট হইবে 

অর্থাৎ সরিষার ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিন্দুরূপে ফুটিতে 

আরম্ভ করে তৎপরে মটর-ফুট অর্থাৎ মটরের 

ম্যায় বড়, পরে পায়রা*ফুট অর্থাৎ পারাবতের 

ভাকার শবের ন্যায় “বকৃ বক” করিয়া শব্ধ হয়। 

( জ্মনগরের পয়ড়াগুড় বলিয়া যাহা বাজারে বিক্রীত 

হয়, তাহা এই পায়রাফুট গুড়)। পরিশেষে গুড়ে 

ফুট, অর্থাং সেই ফুট আরম্ভ হঈলে বুঝিতে হইবে 

এইবার গুড় প্রস্তত হইয়াছে । 
ইতিমধ্যে কৃষককে সর্বদা সতর্ক থাকিতে 

হইবে, বাহাতে পাত্রমধ্যস্থিত ফুটন্ত রসের পার্খ অগ্নিতে 

দগ্ধ হইয়া না উঠে। সেইজন্য একটা ছিন্ন বন্ত্রথগুকে 

জলসিক্ত করিয়া নিকটে রক্ষ। কর। আবশ্যক এবং মধ্যে 

মধ্যে সেই সিক্ত বন্ত্রণগ্ডের দ্বারা সেই র্*্জাল দিবার 

পাত্রের ভিতরদেশ পরিষ্কার ব্ণরয়া দিতে হইবে । 

গুড় প্রস্তুত হইলে সেই হাড়িগুলিকে চুক্সী হইতে 
নামাইয়া কিছুক্ষণ পধ্যস্ত রাখিয়া দিতে 

হইবে। পরে একটী তাঁড় ছার! দেই গুড় হইতে 
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জেলোহাড়িতে রস ঢালিতেছে ( ৫নং চিত্র ) 

সামান্য পরিমাণ লইয়া সেই হাঁড়ির গাত্রে ঘসিয়! 

"বীজ" প্রস্তুত করিয়া লইয়া তাহা সমস্ত গুড়ে মিশ্রিত 

করিলে গুড় গাঢ় এবং দানাযুক্ত হয়। কেহ কেহ পূর্বব 

হইতেই “বীজ” প্রস্তুত করিয়া রাখে, তাহারই সামান্য 
পরিমাণ উত্তপ্ত গুড়ে ফেলিয়! দিয়া 'গুড়ের সহিত 

মিশিতঞ্করিলে গুড় দানাযুক্ত হয়। 

জ্বালানী 
এক্ষণে গুড় জাল দিবার জালানী সম্বন্ধে বলা 

হউক। থেজুরগুড় প্রস্তত করিবার যাহা কিছু 

খরচা যাহা কিছু চিন্তার ব্যাপার তাহা! এই জ্বালানী 

কাষ্ঠ সংগ্রহ করা। কিন্তু দেখা যায় প্রথমে খেজুর 

গাছকে পরিষ্কার করিবার সময় অর্থাৎ বুড়িবার সময় 

ঘে শাখা পত্র প্রভৃতি প্রাপ্ত হওয়৷ যায়, তাহাতে দুই 

মাসের জালানীর কার্যা অনায়াসেই সম্পন্ন হয় 

তাহার জন্য কোন চিন্তার আবশ্যক হয় ন।। 

কিন্তু ঈতিমধ্যে কৃষককে সন্মুখের তিন মাসের 

অর্থাৎ পৌষ, মাঘ এবং ফাঁন্তন মাসের জালানীর ব্যবস্থা 
করা! কর্তব্য। বঙ্গপল্লী দিন দিন যেরূপ জঙ্গলে 

আবৃত হইতেছে, তাহাতে যদি এ সময় সেই জঙ্গল 
সকল কাটিয়া লইয়া! জ্বালানীতে ব্যবহার করা৷ যায় 

তাহ! হইলে একাধারে দুই কাধ্য সাধিত হইবে, গ্রামের 

জঙ্গল পরিষ্কুত হইযস! ম্যালেরিয়া দূর হয় এবং সেই 

সঙ্গে সামান্য কাটিবার খরচামান্্র ব্যয়ে কৃষকের 

রদ জাল দিবার কার্য সম্পন্ন হইবে । আজকাল 

অনেকে এনূপ উপায় অবলথনে জালানী সংগ্রহ 

করিতেছে । | ্ 
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তাহা ছাড়াও এক্ষণে বঙ্গপল্লীর এরূপ স্থান নাই 

যেখানকার জলাশয় সরুল কিছ! বিল প্রভৃতি কচুরি- 
পানা দ্বারা আচ্ছন্ন না হইয়া গিয়াছে। যদি পূর্ব 
হইতে এই সকল কচুরিপানাকে জলাশয় হইতে 
উত্তোলন পূর্বক রৌত্রে শু করিয়! রাখা যায় তাহ! 
হইলে তাহ দ্বারাও উত্তমরূপে রস জ্বাল দিবার কাধ্য 
সম্পন্ন হইবে, ইহ! দ্বারাও একাধারে দুই উপকার 

সাধিত হুইবে। রূস জ্বাল দিবার কাঁ্য হইবে, সেই 

সঙ্গে দেশের অনিষ্টকারী কচুরিপানাও ধ্বংা হইবে । 
এইরূপ উপায়েও এক্ষণে বহুস্থানে রস জাল দিবার 

কাঁধ্য হইতেছে । 
পরিশেষে যদি সামান্য জালানীর অনটন ঘাট 

তখন পনর কুড়ি টাকার কাষ্ঠ খরিদ করিলে চলিয়া 

যাইবে । রসকে জ্বালে চড়াইয়া তাহা হইতে গুড় 
প্রস্তুত হইতে প্রায় তিন ঘণ্টা সময় অতিবাহিত হয়। 

আআম্স 
এক্ষণে খেজুরগুড় প্রস্তুত করিবার আয়-ব্যয় 

সম্বন্ধে দেখা যাউক। প্রথমে দেখিতে হইবে এক 

বিঘা পরিমিত জমিতে কতগুলি খেজুর বুক্ষ রোপিত 

হইতে পারে । তৎ্পরে সেই বৃক্ষ হইতে কত রস প্রাপ্ত 

হওয়া যায়, তৎপরে সেই রস হইতে কত গুড় প্রাপ্ত 

হওয়া যাইবে | 

এক বিঘা জমিতে চারিশত হইতে অধিক বুক্ষ 

জন্মাইতে পারে; কিন্তু আমরা কম পরিমাণেই 

তাহাকে ধরিয়। লইৰ। এক বিঘা জমিতে চারিশত 

বৃক্ষ ধরিয়া এই হিসাব প্রদান করিব। 

তৎপরে রূসের পরিমাণ সম্বন্ধে ধরিতে হইলে সব 

মাসে সম পরিমাণ রস প্রাপ্ত হওয়া বায় না। 

রসোৎপঞ্জের হাঁসবৃদ্ধি শীভাধিকোর উপর নির্ভর 

করে; অর্থাৎ যে সময় অত্যধিক শীত হয় রসও 

সেই সময় অত্যধিক পরিমাণে হয়, এবং অল্প. শীতে 

রসও “অল্প হয়। তবে কাঙিক মাসের উৎপন্ন গুড় 

স্পঞ্ ৪৯৭ 

যেরূপ অধিক মূল্যে বিক্রীত হয়, অন্য সময়ের খেজুর 
গুড় সেরূপ অধিক মূলো বিক্রয় হয় ন'। সেই সময়ের 
রস হইতে একটা অতি সুবাস নিতর্গ হয় এবং তাহাকে 
“নলেন” রম ও নলেন গুড় নামে অভিহিত করা হয়, 

এবং এই সময়ের গুড় বঙ্গবাসীগণের অতি প্রিয় দ্রব্য | 

এক্ষণে রসের পরিমাণ নিরূপণ করিতে হইলে 

রস গ্রহণের কলসীর হিসাবেই গ্রহণ করিতে হয়। 

যে কলসীতে রস গ্রহণ করা হয় তাহার মধ্যে রসের 

পরিমাণ দশ সের হিসাবেই হয়। 

ভিছিতলান্ব 

১ বিঘ। জমিতে ৪০০ শত খেজুর বুক্ষ__ 

১ম দিন কান্তিক মাসে এই ৪০০ শত বুক্ষ হইতে 

১০০ শত কলসী রস প্রাপ্ত হওয়া নায়। 

২য় দিন ১৮৩ ১০5 ৫০ 

৩য় দিন ৪৪ ৮৪৪ ৩৪ 

১০০ কলসী দশ সের হিসাবে ১০০০ হাজার সের, 

তাহা হইলে এই হাজার সের রসকে মণের পরিমাণে 

আনয়ন করিলে ২৫ মণ এবং যত রস হইবে তাহার 

দশমাংশের একাংশ গুড় হইবে । তাহ। হইলে এই 

২৫/ মণ রসের দশ ভাগের একভাগ ২২ আডাই 

মণ গুড়। 

কান্তিক মাসের ১ম দিন ১০০ কলমী রস হইতে 

২ট মণ ১২২ হিঃ ৩০২ 

২য় দিন €০ কলসী রস হাতে 

১ মণ ৮২ভিই ৮২ 
৩ দিন ৩০ কলসী রস হইতে 

১. মণ ৪২ হিঃ ২২ 

8০. 

এই সময় গুড়ের মূল্য অত্যধিক থাকে, এখানে 

১২২ বার টাকা মূল্য ধরা হইগ ; কিন্তু ইহা! অপেক্ষা 

অধিক মুল্যে বিক্রয় হয়। তাহার পর দিবসেন্ 
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গুড় কিঞ্িং কম মূল্য, তাহা ৮২ আট টাকা মণ 

ছিসাবে ধর হুইল। তংপর দিবসের গুড় আরও কম 

মূলা, তাহ! ৪. চারি টাক! হিসাবেই ধর! হইল । 

তাহা হইলে কািক মাসে একবার গাছ কাটিয়া 

যে গুড় প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহার মূল্য ৪০. চল্লিশ 
টাকা, তাহ হইলে এই মাসে চারিবার গাছ কাটিলে 
৪০১৫৪ --১৬০২ টাকার গুড় প্রাঞ্ধ হওয়া যায়। 

তাহার পর অগ্রহায়ণ মাসে গাছ ॥ পাঁচবার 

কাটিতে পার৷ যায়, তাহা অপেক্গ৷ বেশী কাটিয়া রস 

বহির্গত করিয়া লইলে খেজুর বৃক্ষ খারাপ হইয়া 

যাইবার সম্ভাবনা এবং এ সময় রসও কিঞ্চিৎ বদ্ধিত 
হয়। কিন্তু এ সময় দূর ক্রমশঃ কম হইয়া আসে। 

১ম দিন ১৫০ কলসী ১০ সের হিঃ 

৬ ৩২ মণ ৮২ হিঃ ২৮২ 

২য় দিন ৮* কলসী ১০ সের হিঃ 

২ মণ ৫২ ছিঃ ১০২ 

য় দিন ৪০ কলসী ১০ সের হিঃ 

১ মণ ৩২ হিঃ ৩২ 

৪১২. 

এক্ষণে এক দিবসের গাছ কাটায় ৪১২ টাকা 

হইলে ৫ দিনের কাটায় ৪১ ১৫--২০৫২ টাক! । 

ত্ৎপরে পৌষ এবং মাঘ এই দুই মাসে রস সর্ববা- 

পেক্ষা অধিক পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং এই 

সময়*মাসে ৬ ছয় দিন হিসাবে গাছ কাটা কর্তব্য। 

কেহ কেহ তাহা অপেক্ষাও ছুই এক দিবস বেশী 

পরিমাণে কাটে, তাহাতে গাছ খারাপ হইয়া! যাইবার 
সম্ভাবনা | 

এক্ষণে ৬ দিবসের হিসাব প্রদত হইল | 

১ম দিন ২০০ কলসী ১০ সের হিঃ 

৫ মণ ৫২ হিঃ ২৫ 

গ্শঞ্হা [ ২য় বর্ষ, ১ম খণ্ড 

খর দিন ১৫৭ কলপী ১৪ সের হিঃ 

৩২ মণ 

ওয় দিন ৬০ কলমী ১০ সের হিঃ 

১২ মণ 

৪. ছিঃ ৯৪. 

৩. হি ৪0০ 

৪৩1০ 

তাহ! হইলে এক দ্রিবসের মূল্য ৪৩|০ হইলে, ছুই 
মাসের ১২ দিবসের হিসাব, ৪৩|০ ৯ ১২-৫২২২ 

ফাস্তন মাসের শীতাল্লতার সহিত রসের পরিমাণও 

কম হইয়|! বায়, সেই কারণ তাহ! কান্তিক মাসের রস 

প্রাপ্তির সমান ধর! গেল তবে এ সময়েন্গ গুড়ের মূল্য 
পৌষ মাঘ মাসের সমান । 

ফান্ন মাসের ১ম দিন ২ মণ ৫২ হিঃ ১২।০ 

২য় দিন ১ মণ ৪২ হিঃ ৪২ 

৩য় দিন ই মণ ৩২ হিঃ ১|০ 
্ সস 

১৮২ 

তাহা! হইলে ১৮২ %৬--১০৮২ টাকা । চৈত্র 

মাসে তিন পালা অবধি গাছ কাটা যায়, ১৮৯৮৩ 

৫৪২ টাকা । 

এক্ষণে দেখ যাউক সমন্ত বৎসরে কত টাকার 

গুড় প্রাপ্তি হওয়া যায় £- - 

কাণ্তিক মাসে ১৬০২ 

অগ্রহায়ণ ২০৫ 

পৌষ ও মাঘ ৫২২২ 

ফান্তন ১০৮ 

চৈত্র ৫৪২ 

১০৪৯২. 

ম্বান্ল 

আয়ের হিনাব দেখা গেল এক্ষণে ব্যয়ের হিসাব 

প্রদণিত হউক। খথেজুরগুড় উৎপাদন করাইতে 

হইলে অগ্য কোনকপ ব্যয়ের আবশ্থাক নাই। কেবল 



১ম সংখ্যাবৈশাখ, ১৩৩৮ ] 

ব্যয়ের ঘধ্যে প্রফজন শিউলির বেতম এবং তাহার 
সহায়তাকারী ছুইজন মজুর হইলে, জালানী সংগ্রহ 
হইতে খেজুর গাছ কাটিয়া রস সংগ্রহ প্রভৃতি সমন্ত 
কা্ধ্যই সম্পন্ন হইবে। আর যতগ্তলি খেজুর গাছ 
তাহার দেড়গুণ মৃৎকলসী এবং রদ জাল দিবার জন্য 
৯০১২ দশ বার খানি জেলোহাড়ির আবশ্যক | 

একজন শিউলির বেতন আশ্বিন মাস হইতে চৈত্র 
মাস অবধি ২০২ "কুড়ি টাকা হিঃ ৬ মাসের বেতন 
১২০২ টাকা, ২জন মজুর ১৫২ টাকা হিসাবে ৩০২ 

টাকা, ৬ মাসের বেতন ১৮০২ । 

তবে ইহার মধ্যে সময় সময় ছুই এক পালা খেজুর 

গাছ কাট। বন্ধ হইতে পারে তাহা আকাশের অবস্থান্ু- 

সারে; কারণ শীতকালে সময় সময় আক।শ মেঘাচ্ছন্ত 

হয় কিন্বা বৃষ্টিপাত হয়। সেইরূপ হইলে সেই সময় রস 

হয় না, তাহাতে কিছু লোকসান হইতে পারে সেই 
লোকসানির মূল্য ১০০২ এক শত টাকা ধরা গেল 
এবং তাহা ব্যয়ের মধ্যে গণনীয় হইল। এক্ষণে সমস্ত 

ব্যয় এক স্থানে যোগ দিয়! দেখা! যাউক। 

শিউলি ১ জন ১২০২ 

মজুর ২ জন ১৮০২২ 

কাষ্ঠ খরিদ ই 

কলমী, দড়ি প্রভৃতি ১৭ 

জমির খাজন! ৩২ 

কাঁধ্য বন্ধের ক্ষতি টি 

ব্যয় ৪৪০. 

আয় সম্বন্ধে পূর্বেই বল! হইয়াছে 
আয় ৯০৪০১ 

ব্যয় ৪৪০ 

লাভ ৬০৯৬ টাকা | 

শক ২৯৪৯ 

ইহা লেখকের নিজের অভিজ্ঞতার ফল এই হিলাৰ 
নির্ধারণ সম্বন্ধে কোনরূপ ভূল ভ্রান্তি নাই। 

তবে ইহ হইতে শর্কর! দেশীয় প্রস্তুত প্রণালী অন্ত- 
সারে করিলে, কিঞ্চিৎ বায় অধিক হয় । কিন্তু যদি বর্ত- 

মান বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুসারে একেবারে রস হইতে 
শর্করা বহির্গত করিয়া লওয়। হয়, তাহা হইলে খরচ! 
কম পড়িতে পারে এবং তখন আর বৈদেশিক শর্করা 

প্রতিযোগিতায় সমর্থ হইবে নী। কিন্তু বাঙ্গালী সে 

কাধ্যে অগ্রসর হয় নাই, হইতে চেষ্টাও করে নাই, 

বোধ হয় এখনও পধ্যন্ত কোন ইউরোপীয় এ প্রণালী 

অবলম্বন করে নাই বলিয়া । কেবল স্বদেশীযুগের 

আমলে যশোর জেলায় তারপুর নামক স্থানে একটী 

বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চিনির কারখানা আর্ত 

হইয়াছিল, কিন্তু তাহার মূলধনের অল্পতার এবং 

পরিচালনার দৌষেই তাহা কার্যকরী হয় নাই। 

এক্ষণে পাঠক বিবেচন। কঞ্চন পাট এবং খেজুর 

গুড়ের মধ্যে কোনটি লাভঙ্রনক। কিন্তু এই স্থলে 

একটু বক্তব্য আছে, খেজুরগুড়ের কাধ্য আর্ত 

করিতে হইলে খেজুর গাছের চারা বড় হইয়া রস- 

প্রদানোপযুক্ত করিয়া লইবার জন্য তূমিকে অন্ততঃ 

চারি বৎসর ফেলিয়া রাখিতে হয়। সাধারণ কৃষক 

কিন্তু এই ভূমিকে ফেলিয়! রাখিতে ইচ্ছুক হয় না। 

এক্ষণে বঙ্গদেশে উৎপন্ন ইক্ষু সম্বন্ধে বলা হউক । 

উহার লাভালাভও দেখ। যাউক। & 

এক বিঘা ভূমিতে ইচ্ষু চাষ করিতে হইলে অস্ততঃ 
পক্ষে তাহাকে ৮ বার লাঙ্গল ছার কর্ষণ ক্ষর! 

আবশ্তক। 

৮ বার লাঙ্গল ১০ হিঃ ১৯২ 

৬ কাহুন বীজ ৩২ হিঃ ১৮২ 

বীজ রোপণ খরচ! ৮ জন মজ্র ॥* হিঃ ৪২ 



সি) 

ক্ষেজ্ে বেড়া দে ওয়! খরচ] বাশ, 

পাটকাটা, মজুর প্রভৃতি ৯০৭ 

বৃষ্টি হইলে ভূমিকে পুনরায় কোপা- 
ইয়া দেওয়া আবশ্তক। এই ফ্রোপান 

অন্ততঃপক্ষে চারিবার হওয়। কর্তব্য-_ব্যয় ৬২ 

আষাঢ় মাস হইলে গাছগুলিকে 

পরিঞ্ষার 'ও তাহার পত্র সকলকে 

*্পঞথ 

জড়াইয়! দিতে হয়, তাহার ব্যয় ৯২. 
সারের জন্য খইল বিঘ! প্রতি ৬ মণ 

৩২ হিঃ ১৮৭ 

এবং এ খইল দরবার মজুরী ব্যয় ২২ 

পুনরায় দুইবার জড়ান আবশ্াক, 
প্রতোকবার ৬ট। লোক হিঃ ১২ট1 ॥০ হিঃ ৬২ 

ক্ষেত্র জলসেচন ১২ ট| লোক ডি ৬২ 

পরিশেষে ইক্ষু গাছকে মলিয়৷ রস 

বহির্গত করিয়া গুড় প্রস্তুত ব্যয় 

পাঁচ দিবস প্রত্যহ ১০২ হিঃ ৫০২. 

১৩৯. খরচা 

[ ২য় বর, ১ম খণ্ড 

ইহাতে গুড় প্রাপ্ত হওয়৷ যাইবে চষ্লিশ ৪০/মণ। 

৫ মণ হিসাবে ধ্রিলে ২০০২ টকা । 

আয় ২০০২ 

ব্যয় ১৯৩৯. 

লাভ ৬১৯২. 

বাঙ্গালার তিনটা ফসলের বথাষথ আয় ব্যয় প্রদান 

করা গেল। এক্ষণে ইহার বিচারভার সাধারণের উপর 

নির্ভর করিতেছে । ইহ! ছাড়াও বাঙ্গালার আর 
একটা বক্ষ হইতে রস প্রান্ত হওয়! যায় এবং তাহ 
হইতে গুড় উৎপন্ন হয় তাহা তালের গুড সে সম্বন্ধে 

পরে বলিব। 

[ জনৈক পল্লীবাসী ] 
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[ শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুপ্ত ] 

আজ যে সকল অভাবের তাড়নায় আমরা 

জর্জরিত হইয়া পড়িয়াছি, তাহাদের জন্য আংশিক- 

ভাবে অথবা সম্পূর্ণরূপে আমরাই দায়ী। বিচারশীল 
ব্ক্তিমাত্রেই একথা স্বীকার করিবেন। স্থৃশিক্ষা 

এবং শিল্পের প্রচলন দ্বার। আমাদের, এমন কি, এ 

ভূমগুলস্থ সর্বমানবের অভাব দূরীভূত হইতে পারে, 
পরস্ত বিশ্বধ্যাপী বেকার সমস্যার সমাধান হইবে । 

গ্রামে গ্রামে পাঠশাল!, নগরে নগরে স্কুল, কলেজ 

স্থাপিত হইয়াছে, তথাপি ছাত্রগণ সুশিক্ষিত হইতেছে 

না। দেশের স্কুল কলেজগুলিতে নীতিশিক্ষা এবং 

শিল্পশিক্ষার ব্যবস্থাভাবই ইহার মুল কারণ। 

আধুনিক শিক্ষার প্রভাবে বুদ্ধিবৃত্তির পরিপুষ্টির সঙ্গে 
সঙ্গে শিক্ষাথিগণ ভগবানে অনাস্থা, স্বার্থপরতা প্রভৃতি 

বৈগুণ্য লাভ করিয়া থাকে। চরিত্র মানবজীবনের 

অলঙ্কারস্থরূপ। ইহা গঠন করিবার পক্ষেও কোন 

সাহায্য পায় না। বহু ব/য়সাধ্য এই শিক্ষা দ্বারা 

যুবকগণ এমন কি, নিজ নিজ পরিবারবর্গেরও 

গ্রাসাচ্ছাদন করিতে পারিতেছে না, এবং সকল 

হ্থথের আকর- স্বাস্থ্য নষ্ট করিয়া বুঝিতেছে যে মরী- 
চিকার মত ভ্রমোৎপাদক এই শিক্ষালাভের জন্য 

তাহাদের জীবনের শ্রেষ্ঠাংশ ব্যয়িত হইয়াছে । 

এমতাবস্থায় . আধুনিক শিক্ষার পরিবর্তে 

স্থশিক্ষার বন্দোবস্ত করা প্রত্যেক দেশসেবকের 
অন্ততম কর্তব্য | 

শিল্পের দ্বারা অভাব পুরণ করা যাইতে পারে। 

ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ জাপান ও জান্মানী। আমর! 

পরাধীন। পরাধীন জাতির পক্ষে লুপ্তপ্রায় গৃহ- 

শিল্পের পুনরোদ্ধার দ্বারাই আধিক অভাব দৃরীভূত 
হইবে এবং স্বাধীনভাব জাগিয়া উঠিবে; কারণ, অল্প 
মূলধন দ্বার স্বাধীনভাবে জীবিকার্জনের অন্য উপায় 
নাই বলিলেও বড় অত্যুক্তি হয় না। নিয়ে বণিত 
বাস্তব গল্পের আভাস হইতে এই মতের সত্যতা 

প্রমাণিত হইবে । 

সুদূর পল্লীবাসী এক বৃদ্ধ অন্ধ ব্রাহ্মণ স্বাধীনভাবে 
জীবিকার্জন করিতে দৃঢসন্বল্প হইয়া প্রতিবেশীগণের 
সহায়তা প্রার্থী হন। উপায়হীন এই অন্ধের মনোবাসনা 

পূরণার্থ লেখক তীহাকে “কাশ্থা” নামক ঘাসের আসন 
তৈয়ার করিবার প্রণালী শিক্ষা দিয়াছিলেন, ফলে 

ন্যনাধিক দশ টাকা মাত্র যুলধনে গত ৭ বংসর যাবং 

উক্ত অন্ধ ব্যক্তি স্থচ্ছন্দে নিজের ভরণপোষণ 

করিতেছেন। চক্ষুম্মান নরনারীগণের মোহাম্ধকার ' 

কি ইহাতেও ঘুচিবে না? 

পরবর্তী সংখ্যায় এ বিষয়ের বিশেষ বিষরথ 
আলোচিত হইবে। 
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[শ্রীযুক্ত সত্যভূষণ সেন ] 

প্রাচীন ফিনিসীয় এবং পারসীকদের সময় হইতেই 
ভারতবর্ধের সহিত এ সকল দেশের বাণিজ্য সথন্ধ 

ছিল। সেই সুত্রে উহাদের মধ্যে কোন কোন স্থলে 

ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সামান্ধ উল্লেখমান্্ পাওয়। যায়; কিন্ত 

ভৌগলিক হিসাবে তাহার বিশেষ মূল্য নাই। 
স্থৃতরাং প্রাচীন জগতে বিদেশীয়দিগের নিকট ভারত- 

বধের ভূবৃত্বান্ত কতট! জান! ছিল সে বিষয়ে পরিচয় 
পাইতে হইলে প্রাচীন গ্রীষদেশে অনুসন্ধান করিতে 

হয়। 

যতদূর জানা যায় তাহাতে মনে হয় প্রাচীনকালে 
সকল জাতির মধ্যেই এইরূপ ধারণ! ছিল যে, 

পৃথিবী সাগর পরিবেষ্টিত এক গোলাকার ক্ষেত্র এবং 

সকলের মতেই নিজ নিজ দেশ পৃথিবীর কেন্দ্ুস্থলে 
অবস্থিত। প্রাচীন গ্রীকদেরও পৃথিবী সম্বন্ধে প্রাচীন- 

তম ধারণা এইরূপই ছিল। হোমারের সমসাময়িক 
যুগে তাহার! গ্রীসদেশ,__গ্রীসের নিকটবর্তী দ্বীপপুঞ্জ, 
এসিয়! মাইনর, মিশর নিসিলী এবং ইতালীর 

অংশবিশেষ ছাড় ধিশেষ কিছুই জানিতেন না। 

“কিন্ত ভারতবর্ষের কথা যে তীহারা একেবারেই 

জানিতেন না এমন বলা চলে না? কারণ তাহাদের 

মধ্যে. যে ভারতবর্ষজাত চিনি এবং হস্তিদস্তনিশ্মিত 

সব্যসমূহের ব্যবহার প্রচলিত ছিল তাহার সাক্ষ্য 
হোমারের নিকটই পাওয়া যায়। তবে ভারতবর্ষ 

মম্বদ্ধে তাহাদের ধারণ! যে অত্যন্ত অস্পষ্ট ছিল তাহা 

বলাই বাহুল্য। গ্রীকদের তূবৃত্তীস্তে জ্ঞানবৃদ্ধির 

স্থচনা হয়, তাহাদের দেশে দেশে উপনিবেশ স্থাপনের 

আকাঙ্ষায় এবং ইহার বিশেষ প্রসার লার্ভ হয় 
মানচিত্রের প্রচলনে * | এই সময় 'থেইল্স্ (ৃঃ পৃঃ 
৬০০) এবং তাহার এক শিষ্য “এনেক্সিমেন্দার' কর্তৃক 

দ্রাঘিমা নির্ণয় করিবার এক যন্ত্র আবিষ্কারে প্রভূত 

পরিমাণে ভূগোলবিদ্যার কল্যাণ সাধিত হয়। 
হেকাটায়স' (খৃঃ পৃঃ ৫৪৯--৪৮৬ ) ছিলেন 

গ্রীকদের সর্বপ্রধান ভৌগলিক। তিনি মাত্র 
দুইটি মহাদেশের কথ! জানিতেন__ইউরোপ এবং 

এসিয়া; আফ্রিকা মহাদেশের কতকাংশ তাহার এই 
“এসিয়া” সংজ্ঞার অন্তর্গত ছিল। তাহার রূত “সার্ভে 

অব্. দি ওয়াল্ড, নামক তৃবৃত্বান্তের এখন আর 

সন্ধান পাঁওয়। যায় ন।। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাহার 

গ্রন্থে সিন্ধু নদীর উল্লেখ আছে এবং ভারতবর্ষে যে 
বালুকাময় মরুভূমি আছে তাহার উল্লেখ পাওয়া যায়; 
ভারতীয় কয়েকটি জাতি এবং কয়েকটি নগরের 

নামেরও উল্লেখ দেখা যায়; কিন্তু সেগুলি এখন 

বিশেষজ্ঞদের অন্ুধাবনষোগ্য । 

* কীন সাহেবের গ্রন্থে জীনা ধাপ থে শ্রীসের বহু পুথ্ধে 

মিশর এবং ব্যবিলন দেশে মানচিত্ী জন্কন প্রচলিত 'ছিল। 
ন1)6 1০5০0100101) 01 060151701)5 10% ]. 15206, [.0171001), 

189. 
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'ছেরোডোটাস্ (৪৫০ থুঃ পৃঃ) প্রধানতঃ ইতি- 
হাসের জনদিতা৷ বলিয়াই খ্যাত, কিন্তু তিনি একজন 

পর্যযটকও ছিলেন । স্কিথিয়৷ হইতে এবিসিনিয়া এবং 

ভারুতবর্ষ হইতে “পিলার্ঁস অব হারকিউলিস্” 

( জিত্রাল্টার ) পধ্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগ সম্বন্ধে তাহার 
কতকট! জ্ঞান ছিল; কিন্তু ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাহার 

জ্ঞান ছিল সামান্য এবং অস্পষ্ট । তিনি জানিতেন যে 

ভারতবর্ষ পারস্য সাআজ্যের অন্তর্গত পূর্ববাভিমূখে 
বিস্তৃত দূর্তম প্রদেশসমূহের মধ্যে একটি প্রদেশমাত্র, 

কিন্তু ইহার প্রকৃত অবস্থান বা আয়তন সম্বন্ধে তাহার 

কোন ধারণা ছিল না। হেরোডোটাসের বিবরণে 

স্কাইলেক্সের জলযাত্রীয় ভারতবর্ষ পর্যটনের কাহিনী 

পাওয়া যায় বটে এবং হেকাটায়মের বিবরণের 

ম্যায় তাহার গ্রন্থেও সিন্ধু নদী, বালুকাময় মরুভূমি 
এবং কয়েকটা প্রাচীন জাতি ও স্থানের নাম ইত্যাদি 

ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় তথ্য হেকাট|রসের অপেক্ষা বেশীও 

পাওয়৷ বার; কিন্তু ভারতবর্ষের তূতৃত্াস্ত বিষয়ে 

ইহাতে বিশেষ আলোকপাত করে না। পৃথিবী 

এফট! সমতুল ক্ষেত্রের ন্যায় চারিদিকে বিস্তৃত--এ 

পধ্যন্ত সেইরূপ ধারণাই চলিয়া আসিতেছিল। 

হেরোডোটাস্ এই ধারণা অস্বীকার করিলেন, কিন্ত 
নিজে কোন প্রকার নুতন মত ব্যক্ত করিলেন না । 

'টেসিয়াস (৪০১ খৃঃ পৃঃ) পারস্যসআ্রাটের চিকিত- 
সকরূপে কয়েক বংসর পারশ্যদেশে বাস করিয়া- 

ছিলেন। সেই অবসরে তিনি ভারতবধ সম্ধদ্ধে তথ্য 

সংগ্রহ করিয়। গ্রীক ভাষায় তিনিই সর্ব প্রথম 
ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এক বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন ।-- 

হেরোডোটাসের বিবরণে আছে যে, পারস্যসমাট 
ডেরিয়ান্ তাহার ভারত অভিযানের পূর্বে স্কাইলেকস, 
নামক এক ব্যক্তিকে দিম্ধুনদ পধ্যবেক্ষণ অভিযানে 

প্রেরণ করেনু। স্কাইলেক্,, সিন্ধুনদে অগ্রসর হইয়া 

মোহনা পধ্যন্ত পৌছাইয়া৷ সেখান হইতে সমুধ্রযাত্রা 

গপঞ্ সে ০ 

করিয়া লোহিত দাগর অভিমুখে ফিরিয়া যানস্এই 
অভিযানে তাহার ৩০ মাস সময়-লাগিয়াছিল। এরই 
বিবরণ যখন হেরোডোটাসের গ্রন্থেও আছ্ছে ধন ইহা 
অবশ্তই টেপিয়াসের বিবরণ অপেক্ষা প্রাচীন। কিন্তু 
ইউরৌপ, এপিয়৷ এবং আফ্রিকার কতকগুলি দেশের 

সংক্ষিপ্ত বিবরণ সন্বলিত যে ক্ষুদ্র গ্রন্থ স্কাইলেক্সের নামে 
পরিচিত রহিয়! বর্তমানেও প্রচলিত আছে তাহার 
আত্যন্তরীণ প্রমাণ হইতে অন্থমিত হইয়াছে যে এই 
গ্রস্থ সেকেন্দর সাহের পিতা ম্যাসিডনের রাজা 

ফীলিপের রাজত্বের পূর্বে লিখিত হইয়া থাকিতে 

পারে না, কিন্তু এই বিবরণ এত প্রকার 

অভিনব তথ্যে পূর্ণ যে ভূগোলবৃত্তান্ত হিসাবে ইহার 
উপর নির্ভর করা যায় না। 

(সকেন্দর সাঞছ্ছের অভিযান 

ভারতবর্ষ সধ্ধদ্ধে গ্রীকদের প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাত হয় 

গ্রীকবীর স্বনামধন্য সেকেন্দর সাহের ভারত অভিযানে । 

সেকেন্দর সাহ বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের দ্বারা সমস্ত 

ভাঁরতবর্ধ সম্বন্ধে বিবরণ লিপিবদ্ধ করাইলেন। 

তাহার সহিত ঘে সকল জ্ঞান বিজ্ঞানে কৃতী 

পুরুষ অভিযানে আসিয়াছিলেন, তীহাদের মধ্যে 

অনেকের বিবরণই অমূল্য সম্পদ্ বলিয়া গণ্য হইতে 
পারিত; কিন্ত এখন সেগুলির আর অস্তিত্ব নাই, 

তবে এই সকল বিবরণ হইতে পরবর্তী কয়েকজন 

বিশিষ্ট লেখক অনেক তথা লাভ করিয়াছিলেন, যেমন-_- 

ডিডের।স্ (খুঃ পৃঃ ১০০--১০০ খৃঃ), প্রটার্ক, ষ্র্যাবো 

( খুঃ পৃঃ ৬০ থৃষ্টাব ১৯ )+ কুটিয়াস্ (১০০ খৃষ্টাব ) 
এবিয়ান্ (২০০ খুষ্টাব ) এবং জাষ্টিনিয়াস্ ( ৫০০ 

ৃষ্টাব্বের পরবর্তী নন )। ইহাদের মধ্যে এরিয়ান্ 
সেকেন্দর নাহের এঁতিহাসিকদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ 

বলিয়। খ্যাত। এই সকল লেখকদের মধ্যে ভারতবর্ষ 

সম্বন্ধে কাহারও সামান্তমাত্রও প্রত্যক্ষ জান না 
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থাকাতে ইহাদের বিবরণ ইতিহাস হিসাবে যতই 

অমূল্য সম্পদ্ হউক তূবৃভান্ত- হিসাবে ইহাদের মূল্য 
অনেকট! হাস পাইতে বাধ্য। 

মেগাস্থেনীস্ 

সেকেন্দর সাহের পরেই মেগাস্থেনীসের বিবরণ 
(৩০৫ খুঃ পৃঃ )। মেগাস্থেনীস্ অনেককাল ভারত- 

বধে ভারতীয় সভ্যতার কেন্দ্রস্থলে বসবাস করিয়।! 

(৩০৬১-২৯৮ খুঃ পৃঃ) তাহার বিবরণ লিখিয়া- 

ছিলেন, এই হিসাবেও তাহার সমকক্ষ কেহ নাই । 
তার উপরে তিনি ছিলেন পণ্ডিত ব্যক্তিদ্দিগের মধ্যেও 

একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। তিনি নিজ জ্ঞান এবং 

অভিজ্ঞতা হইতে ভারতবর্ষের মৃত্তিকা স্বাস্থ্য, উদ্ভিদ, 
প্রাণী, মানবসমীজ, তাহাদের রাজ্যশাসন নীতি, ধর্্- 
কর্ম, শিল্প ইত্যাদি সকল বিষয়ই অতি পুঙ্থানুপুঙ্খরূপে 

বিবৃত করিয়াছেন। তাহার এই বিবরণ শুধু গ্রীস 
দেশে ভারতবর্ষ সম্বদ্ধে জ্ঞান বিতরণে নয়, ভারতবর্ষের 

ইতিহাস সঙ্কলন বিষয়েও এক অমূল্য রত্ব। ছুর্ভাগ্যের 
বিষয় মেগাস্থেনীসের মূল বিবরণের এখন আর 
অস্তিত্ব নাই। তবে তাহার বিবরণ বিবিধ প্রাচীন 

গ্রীক এবং রোমীয় লেখকদের গ্রস্থে এত বহুল 

স্শঞ্র [ ২য় বধ, ১ম খণ্ড 

পরিমাণে উদ্ধত এবং উল্লিখিত হইয়াছে যে, সেই সকল 

গ্রন্থ হইডেই মেগাস্থেনীসের ভারত বিবরণ কতক 

পরিমাণে পুনঃ সংগৃহীত হইয়াছে । ডক্টর 

স্কোয়ানবেক এই ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত সমস্ত বিবরণ 
সংগ্রহ করিয়! মেগাস্থেনীমের ভারত বিবরণ সম্পাদন 

করিয়াছেন। তাহার সম্পাদিত গ্রন্থের ভূমিকায় 
তিনি লিখিয়াছেন যে, গ্রীক সাহিত্য এবং গ্রীক ও 

রোমীয় জ্ঞান জগতে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে প্রাচীনদের 

জ্ঞানের পরিচয় যতটুকু পাওয়া যায় তাহার মধ্যে 

মেগাস্থেনীসের বিবরণই সর্বেবোচ্চ সম্পদ্-- 

“0৬105070111 1016 ৬৮011 ০1 7/7১- 

(01705 11 50121 25 11015 21৮10 01 (5561 

11161700110 100 01 (31601 চো] 10107 

1021-111]66 19১ 25 16 2165 1100 0011118117201011 

৮016 10710৬19016 1101 07০ &17101617 ০৮০1 

00011116001 111017৮, 

তবে মেগান্ছেনীসের ব্বুরণের মূল্য ইতিহাস 
হিসাবে যত অধিক, ভূগোল হিসাবে ততট। নয়-_ 
অন্ততঃ বর্তমানে বতট। পাওয়। যায়ঃ তাহাতেও 

ভূগোলতত্ব বড় সাগান্ত নয়। 

(ক্রমশঃ ) 
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৮ লী 

সহরবানী অথব। প্রবাসা এমন কোন বাঙ্গালী 

নাই গিনি বাংলার পল্লাতে গিয়া! ইহার প্রাণমাতান 

মাধুর্য্যে মুগ্ধ ন| হইয! গাকিতে পারেন। বাংলার 

পল্লীপ্র।ী আজ বং্সরের মধ্যেই ঘেরূপ 

পরিবন্তিত হইয়া গিয়াছে, তাহা আমাদের ম্যায় 

যুবকগণেরও মনে অনেক প্রঞ্রীর হধ সে পথের 

ছাপ আকিয়া। দেয়। ইহার/্্চত্র সকল আমর, 

ধারাবাহিকভাবে 'পথেোর পাঠক পাঠিকাগণের 

নিকট উপস্থিত করিব, যাহাতে স্বদূুর ওবাসে 

থাকিয়াও বাংলামায়ের ক্ষতিবৃদ্ধির 'ও সখ দুঃখের 

সকল বিষন্বই তীহারা অবগত হইতে পারেন । 

৫,৩০ 

চিত্রে বাংলা দেশ 
২৫ ৯6১ 46১৮ পক স্৯€ইক স্টক প+6১ কত স্টক? পবা? 
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মাঃ 

বাংল।র পল্লী আজ নাংলার চ।দার5 রক্ষা করিয়া 

রাখ্য়াছে । ম্যালেরিয়।কিঠ দেঠে। জনিদার কর্তৃক 

ভতাপূত (কারণ আকাল জমিদারের! থাকেন 

সরে ও এই চাষাদের দন্ত টাক। আর দেশে খরচ না 

করিঘ। জলের নার বিল।তা পাণো বিদেশে পাঁঠিইতে- 

ছেন) এনং (দশের শিলসিত ব্যক্তিগণ (%) কর্তৃক 

উপেক্ষিত সহজ অন্ুবিব। ভোগ করিয়।ও ঈহারাই 

এক্ষণে জাতির মেকুদগুত্বরপ হয়! আম।দিগকে 

রক্ষা করিয়া আসিতেছে । প্রক্কত শিক্ষিত ব্যক্িগণের 

“সহিত ইহাদের নাড়ীর যোগ পুনঃস্থাপিত হইলেই 

দেশের মঙ্গল | 
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আমবাগান 

বাংলার আমবাগান বাংল। দেশের অন্যতম 

উল্লেখবোগ্য চিএ। আমের সমর বাংলার শিশু 

হইতে অশীতিণর নুদ্ধ পধ্যন্ত৪ ইহার রসাস্বদনে 

তৃপ্ত হইয়। নবজাবন লাভ করে। বাশুবিকই এই 

আম খাওয়া লইয়াই অনেকে তাহাদের জীবনের 

ষ্পগ্র [ ২য় বধ, ১ম খণ্ড 

বর্ষ গণনা করে । এসদ্বদ্ধে বাঙ্গালীকে আর বিশেষ 

করিয়া কিছুই জানাতে হইবে না। আমরা আশ! 

করি, প্রবাসী বাঙ্গালীগণ স্বস্থ স্থানে প্রচুর না 

আমর ভক্ষণ করিয়া স্বদেশের কথা সর্ব্বদি| " 

রাঁথিবেন । তবে দুঃখের বিষর এ বৎসর বাংল! দেশে 

সেরূপ এচুর আম জন্মায় নাই | 

বিশ্রামরত চাচার 
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সেখানকার একটা স্মৃতি-মন্দির পরিকল্পনা 'ও তাহা 

কাধ্যে পরিণত করিবার জন্য আমন্ত্রণ করেন। 

ত্রিপুরার আধুনিক প্রাসাদসমূহ বিলাতী ধরণে প্রস্তত 
হইয়াছে । শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় 
ভারতীয় স্থাপত্যসমুত্রে যে নুতন ভাবের তরঙ্গ 

তুলিয়াছেন তাহার ?ঢউ সর্বাস্থানের ন্যায় ত্রিপুরা- 

শঞ্ছ [ ২য় বর্ষ, ১ম খগু 

কেন্্রস্থান উদয়পুর নামক স্থানটা দর্শন করিবার 

প্রস্তাব করেন ও স্থির হয় যে, তথাকার স্থাপত্য- 

শিল্পের ভাঁব লইয়া নূতন প্রাসাদ নিশ্মিত হইবে 
এজন্য ত্রিপুরারাজ শ্রীশবাবুর সহিত হস্তী” ও দৈন্- 

সামন্ত প্রেরণ করিয়া ত্রিশ ক্রোশব্যাপী পর্বত ও 

শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যের মধ্য দিয়া তাহার গমনাগমনের 

ত্রিপুরান্ুন্দরীর মন্দির---উদয়পুর 

রাজের হৃদয় স্পর্শ করে। ত্রিপুরার পূর্ববর্তী 

রাজাগণের স্বতিরক্ষার জন্য যে প্রাসাদ নিম্মিত হইবে 

তাহা ত্রিপুরার স্থাপত্যশিল্পের নিদর্শনস্বরূণ হওয়া 

বাঞ্ছনীয় বিবেচন। করিয়া শ্রীশবাবু স্তিপুরার পুরাতন 

রাজধানী মহারাজ গোবিন্দয়াণিকযর কীত্তির 

ব্যবস্থা করেন। এই যাত্রাপথের বিক্লরণ শ্রীশবাবুর 
স্বহস্ত লিখিত বর্ণনা পাঠে "পথের পাঠকপাঠিকা 
ষেরপ আনন্দ পাইবেন তাহা অন্যথা' সম্ভব নয়। 
শ্রীশবাবুর ভাব যেরূপ গভীর, তাহার প্রকাশ করিবার 
ভাষাও সেইরূপ স্ন্দর। তীঁহার এই কৌন্কাঞ্চকর 
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ও আনন্দদায়ক পর্যটন বিবরণ চিত্রসহ “পথের” শ্রীশবাবুর পরিকল্পিত স্থৃতি-মন্দিরের চিত্র দেখান 
পাঠকপাঠিকার জন্য নিম্নে প্রদত্ত হইল। উদয়পুরে হইয়াছে । 

উদ্য়পুরের জঙ্গলে জীর্ণমন্দির এ 
যে সকল মন্দির, প্রাসাদ ও তাহার ধ্বংসাবশেষ দেখিয়া “ত্রিশ ক্রাশ পর্বত ও অরণ্য টহল 
আডিয়াছিলেন তাহার চিত্রও প্রদতত হইল। সর্বশেষে তিন দিন আমাদের যাইতে লাগিয়াছিল,।.. সথড়ির 



৯১১০ [ ২য় বধ, ১ম খণ্ড 

রিয়াং পল্লী 

যৌবন বনানীর শ্তামল শোভ। যেরূপ মনে।রম হি 
শ্বাপদসন্কুল অরণ্যে পধ্যটনও তদ্রপ ভয়াবহ । 

দিবাভাগে নিঃশক্কচিত্তে ব্যান সেই প্রদেশে বিচরণ 

করে। অরণাচারী হস্তীযুথের অত্যাচারে উপত্যকার 
অনেকগুলি ধান্যক্ষেত্র বিনষ্ট হইয়াছে দেখিলাম, 
অথচ ক্ষেত্রগুলির পার্খবদেশে হস্তী বিতাড়িত করিবার 

সুউচ্চ বৃক্ষশিরে টং ঘর অবস্থিত। বাসর ধরিবার 
জন্ত বহুসংখ্যক পিপ্ধরও পরিদৃষ্ট হইল। সন্ধ্যার 
পূর্বে আমরা গ্রামে আশ্রয় লইলাম । 

উদয়পুরের (শাভ 
গোমতী নদীর তারে বুসংখ্যক জলাশয় শোভিত 

উদয়পুরের শোভা আমাদিগকে মুগ্ধ করিয়াছিল। 
চিন্তাই রঘুপতির ত্রিপুরাজুন্দরীর মন্দির, গোবিন্দ 

মাণিক্োর প্রাসাদ ও জগন্নাথমন্দির, তদীয় গুণ- 

বতীর প্রতিষ্ঠিত বিষুমন্দির, ছত্রমাণিক্য নক্ষত্র- 
রায়ের প্রাসাদ প্রভৃতি পরীক্ষা করিলাম। প্রাসাদ ও 

বিষুমন্দির জঙ্গলে আবৃত । চারিশত বৎসরের 
প্রাচীন গাথনি সংস্কারের অভাবে জীর্ণ, তৃমিকম্পই 
এহেন শোচনীয় পরিণামের প্রধানতম কারণ। 
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রৃক্ষশিরে টং ঘর 

রবীন্দ্রনাথের “বিসঞ্জন” 9 “রাজধি” গোবিন্দ- 

মাণিক্যের কীত্তিকে অমর করিয়া রাখিঘাছে | 

নদীপথে ফিরিবার কালে কুমিল্লার “তর রতন" 

মন্দির দেখিয়াছিলাম। উহা বাংল। আদর্শে নিশ্মিত 

জটিল স্তাপত্যকলার শ্রেঠ নিদর্শন, কিন্তু স্থান 

বিশেষে পড়িয়া গিয়াছে । এরূপ সুন্দর মন্দির 

বাংল! দেশে বিরল। ছুর্ঠাগ্যের বিষয় কোনও স্থাপত্য- 

গ্রন্থে তাহার উল্লেখ পাওয়। ঘায় ন|। 



বিপিন 
গ্প্রা [ ২য় বর্ষ, ১ম খণ্ড 

রিয়াং পল্ল 

উদয়পুর হইতে পর্বতশিখরে অবস্থিত রিয়া 

পল্লীতে গিয্লাছিলাম। সেই দিন সেখানে এক 

কন্তার শ্রান্ধের উৎসব ছিল। আরণ্য প্ররুতি 

উদ্দাম নৃত্যগীত আমার স্থৃতিপটে অহরহ: দৃশ্ঠমান 
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উদয়পুর 

জীর্ণমনি 

রহিয়াছে-উত্তর হিমাঁলয়ে কেদার বদরী বাত্রাপথে থ|মিবার নঠে। উত্তর ব্র্গে, শ্যামরাজ্যে, ত্রক্গ- 
সথরধুনী, মন্দাকিনী ও অলকনন্দার অশ্রান্ত কল্লোল চীন পীমান্ত্ে, টান গগ্ুগ্রামে, দক্গিণ ভারতের মলয় 
যেন আমার কর্ণকৃহর অমৃতময় করিয়া রাখিয়াছিল। পর্বতৈ, আরাবল্লীর ভীল জনপদে সর্বত্রই প্রকৃতির 
সেই এক সুর! সেই গান, সেই হাসি, সেই নৃত্য প্রিয় সন্তানদের সেই অনাবিল আনন্দের ধারা; 



“৯-৯্ভডি স্পা [ ২য় বধ, ১ম খণ্ড 

সর্বত্র অরণ্যে ও কুটীরে, আলোকে ও ছায়াতে 

লুকোচুরি খেলা! কত আনন্দ, কত স্বাস্থ্য; কত 

সম্পদ সেই অসভ্য সন্তানদের | 

একমাত্র শয়নকক্ষে সমগ্র পরিবারের শয়ন, রন্ধন 

ও ভোজন করিবার, ধান রাখিবার, তুলা 

পাঁকাইপার, চরক| চাঁলাইবার ব্যবস্থা । নীচে থাকে 

জগন্নীথের দোল 

পল্লী কুটার 
সকলেরই বামস্থানের, গ্রাসাচ্ছাদনের, ক্রিয়া শুকর, ভেড়া। ত্রিতল মন্দিরের আকৃতি কাষ্ঠমঞ্চের 

কর্খের ও উৎসব অনুষ্ঠানের রীতিনীতি একরূপই | খোপে খোপে হস, মোরগ ও পারাবতের বাসা, 

বনম্প-তছায়ে মঞ্চের আকৃতি কুটার। কুটীরের সম্মখের দাওয়ার ছ্বারমীর্যে লানুসা বা লক্মীদেবীর 
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ফুল গৌজ1; বংশের ঝাড়ে টিয়া বসিয়া; তাহার নিয়ে পাখীর কলরবের সঙ্গে সঙ্গে কুটার মধ্যে প্রবেশ করে-_ 

দোলায় শুইয়া ঘুমন্ত থোকা। বাসভবনের পার্েঈ বাহিরের জগতের সন্ধান রাখে না, সভা মানবের 
ক্ষুদ্র উদ্যান বেড়ায় ঘের।__ফুল ৪ ফল বৃক্ষ ওজনকরা ও স্ার্থতুষ্ট রুপার উপরে তাহার! নির্ভর 

পুষ্ট উজ্জ্রল। মানব, পশুপক্ষী ও ধলফুলের করে না। গ্রাসাচ্ছাদ্নের সকল ব্যবস্থাই তাহারা 
সহিত আরণা প্রকৃতির অচ্ছেছ/ সন্বদ্ধ। প্রত্যুষে নিজেরা করে। রিয়াদের কৃত লতী, পু ও 

পাখীর গানের সঙ্গে সঙ্গে মানব জাগ্রত হয়__ প্রদোষে পশ্পক্ষী বিচিত্রিত রঞ্জিত বস্ত্র দেখিলে বিশ্মিত ন! 
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হইয়া থাকা যায় না। গাছের গুঁড়িতে ধাপ কাটিয়া 
ঘরে উঠিবার সিঁড়ি করিয়াছে । বাঁশের 

চিরিয়া কুটারের স্তম্ত নিশ্মাণ করিয়াছে; মৃত্তিকার 
বাসন । -অভাব তাহাদের নাই। স্বভাব সরল ও 

স্বাস্থ্য অটুট । 

জগন্নাথের মন্দির 

ইহা! প্রস্তরনিশ্মিত। পূর্ব্বকালে মন্দিরটী অতি 
রমণীয় ছিল; বর্তমানকালেও তাহা সহজে বুঝা 

যায়। অনেকে এই মন্দিরকে জগন্নাথের দোল বলে। 

শ্পঞ্র ৯৯৭৭ 

মন্দিরের সন্মুখভাগে নাটমন্দির এবং চতুদ্দিকে 

প্রাচীর ছিল; অগ্যাববি তাহার চিহ্ন বিদ্যমান 

রহিয়াছে । এই মন্দিরে আ্রত্রীঙ্গগন্মাথদেব প্রতিষ্ঠিত 

ছিলেন। 

এই মন্দির মহারাজ* গোবিন্মমাণিক্য এবং 

তদীয় ভ্রাতা জগন্নাথ ঠাকুর কর্তৃক নিশ্মিত হইয়াছিল | 

এই গোবিন্দমাণিক্যের কীর্ি কণিকা! লয়! “রাজধি” 

উপন্তান ও “বিসঙ্জনণ নাটক রচিত হইয়াছে । 

গৌবিন্দমাণিক্যের অসংখ্য কীন্তির মধ্যে আলোচ্য 

মন্দির একটী ।” 

অনন্ত যৌবন 
শ্রীযুক্ত হুনীলকৃষ্ণ রায় চৌধুরী ] 

সকল দেশেই সাধারণ মানবের মনে জীবনের 

সর্ধবস্তরেই যুবকত্ব স্পৃহা খুবই বলবতী। শিশু 
যখন হাটিতে ও কথা বলিতে শিখিল তখন তাহার 

মনে তাহার জোষ্ঠ ভ্রাতা অথব। পিতার ন্তায় বড় 

হইয়। সেইরূপভাবে সকল কাধ্য সমাধা করিবার 

স্পৃহা বলবতী হইতে থাকে । তারপর শিশু বয়ঃপ্রাপ্ত 

হইয়া কৈশোরে পদার্পণ করিলে সেই সঙ্গে সঙ্গে 
তাহার যৌবন স্পহাও বুদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে । 

এই প্রবল 'ও ছুর্দমনীয় ইচ্ছাশক্তিই তাহাদের ক্রুত 

বৃদ্ধির কারণ। নেই জন্য যে বালককে ১০ বৎসর 
বয়সে দেখিয়াছি তাহাকে ১৬ বৎসরে দেখিলে 

চিনিতে পারা যায় না; "কিন্তু যাহাকে ২৫ বৎসর 

বয়সে দেখিয়াছি তাহাকে ৪০ বৎসর বয়সেও চিনিতে 

পারা বিশেষ কষ্টকর হয় না। কৈশোরের পর 

একদিন অতাবনীয় অপ্রত্যাশিতভানে ও আপনার 

অজ্ঞাতসারে সেই যৌবন-জোয়ার মানবজীবনে 

আসিয়া জীবন নদীকে প্লাবিত করিয়া দেয় । ধাহাদের 

শিক্ষাদীক্ষা! ও সংযম থাকে ভীহারাই এই জোয়ারের 

শক্তিকে হৃদয়ে আবদ্ধ রাখিয়৷ তদ্দার! অনেক মহৎ 

কাধ্য সম্পাদন কারিতে সক্ষম হন ৪ জগতের স্থষ্ট 

শক্তির ক্রিয়া সহায়তা করেন। কিন্তু ধাহাঁদের 

সেরূপ শিক্ষা হয় নাই ধাহারা ইহার আগমনের 

সকল তথ্য অবগত নহেন তাহাদের অনেকেই 
এই যৌবনশ্রোতে ভাগিয়া বান। কাহারও বক! 
জীবনতরী ভাঙ্গিয়া চুরিয়া একেবারে ডুবিয়। 
যাক) কেহ বা নদীর ন্্রোতচালিত তৃণথণ্ডের 

ন্তায় তীর হইতে ভীরান্তরে বিক্ষিপ্ত হইয়৷ থাকে। 

তাহার পর যখন তাহাদিগকে এই যৌবনের সীমা 
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অতিক্রম করিতে হয় তখন তাহারা বে দৃশ্টের 

অবতারণা করেন সাধারণ ক্ষেত্রে তাহা অতি করুণ। 

বয়োবুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জগতের মকল প্রকার ভোগ 

হইতে ক্রমে ক্রমে তাহাদিগকে বঞ্চিত হইতে হয়। 

জীর্ণ শরীরকে মৌবনের 'তেঙ্গ ও সজীবতা দানের 

জন্য তাহাদের সে কি প্রাণান্তকর প্রয়াম। সাধারণ 

মন্গষ্যের কথা ছাড়িয়া দিলেও অনেক জ্ঞানী ব্ক্তিকেও 

পর্যন্ত কেহ তীহার বার্ধক্য বা আনুসঙ্গিক 

দৈহিক বা মানসিক লক্ষণসমূভের কথা উল্লেখ করিলে 
তাহাকে বিশেষ বিমর্ষ, এমন কি, ক্রুদ্ধ হইতে দ্রেখা 

যায়। তাহা হইলে বান্তবিকই কি জগতের এই বৌবন 

কালই একমাজ সত্য, আর ভগবান কি মানবজীবনের 

যত স্থগ ঘত আনন্দ এই কয়েক বৎসরের জন্যই সঞ্চিত 

করিয়া রাখেন 

তাহা নহে। বিশেষ লক্ষ) করিলেই আমর। 

দেখিতে পাইব বে শৈশব, কৈশোর, যৌবন ও বার্ধক্য 

শরীরের ধশ্ম বলিয়! প্রতীয়মান হইলেও তীহা প্রকৃত- 

পক্ষে অন্থরের 'ও মনের ধম্ম। প্রত্যেক মানব মি 

গ্রকত সহজ 'ও সরল জীবননাপন করে, তাহা 

হইলে এই যৌবন জন্মকাল হইতে আরম্ত 

করিয়! মৃত্যু পধ্যস্ত তাহার সহচর হইয়া তাহাকে 

সকল সুখের অধিক।রী করে ও ভাঙ্গার সকল দুঃখ 

মোচন করে। 

শৈশব, কৈশোর, যৌবন, প্রো 'ও বার্ধক্য 

গ্রত্যেকটী সকল মানবের অন্তনিহিত ধর্ম। একটার 

প্রকৃত ও পূর্ণ স্কুরণ হইলে অপরটী সঙ্গে সঙ্গে 
প্রকাশিত হইবে। একের প্রকাশে অপরটি নষ্ট 

হইয়া যায় না। অবশ্য যদি আমরা স্বহস্তে তাহাকে 

নিষ্পষিত ও নিগ্রহ না করি। দেই জঙগ্ঠ সেই 
শিশু, সেই কিশোর, সেই যুবক, সেই প্রৌঢ় 'ও সেই 

ঞ ১ম খণ্ড [ ২য় বধ, 

ৃদ্ই প্ররুত পূর্নস্ব লাভ করে, বাহার ভিতর এই 
পঞ্চপুষ্পের পূর্ণবিকাশ হইয়৷ প্রত্যেকটা তাহার পূর্ণ 

সৌন্দর্য ও সজীবতা রক্ষা করিয়া অঙ্গাঙ্গিভাবে 
অবস্থান করে। সেই পুর্ণ মানবের মধ্যে জীবনের 

সকল বয়সেই ও সকল সময়েই শিশুর সারল্য, 

কিশোরের স্বপ্নময় দুরদৃষ্টি, যুবকের উতনাহ, উদ্যম 

ও কর্শপ্রেরণ।, প্রৌঢের জ্ঞান ও বৃদ্ধের নিশ্চিন্ত 

বর্তমান থাকে । 

বদি ইহাই জীবনের নিগুঢ 9 প্ররূত তথা হয়, 

তাহা হইলে জগতে এ অশান্তি 'ও নিরানন্দের নিত্য 

লীলা কেন? তাহার ক।রণ৪ ধথেষ্ট আছে। 

জীবনের দশ বংনর শৈশবের রাজত্ব অবাধগতিতে 

চলিল। যথাসময়ে কেশোর আসির। তাহার স্থান 

অধিকার করিল। শৈশব স্বেচ্ছায় জীপনের রশ্মি 

ছাড়িয়া দেওয়াতে কৈশোর নি্স্থান অধিকার 

করিল, কিন্তু গব্বিত কৈশোর জাবন সিংহ।সন 

অধিকার করির। শৈশবকে অবজ্ঞ। করিল। থে শিশু 

সমুদ্রে ডুবে নাই, হপ্তিপদতলে নিশেধিত হয় নাউ, 
অগ্নিতে পুড়ে নাই, পর্মত হইতে নিঙ্গিপ হইয়া 

মরে নাই, সে আজ অনাদর অবচেল। সন্ত করিতে 

না পারিয়। জাগ্রত কৈশোরের 'ও সুপ্ত যৌবনের 

অজ্ঞাতসারে শুকাইয়া গেল। জাবন নাটকে দুঃখের 

লীলার ইচাই প্রারস্ত। তারপর কৈশোরের রাজত্ব- 

কাল ফুরায়। গেল। বৌনন আপিয়। সিংহাসন 

গ্রহণ করিল। ঘর্দি ঘৌবনের মন্ততা ন! থাকে তাহ 

হইলে জীবনের অবাধগত্তিকে সংঘত করিয়া 

টকৈশোরকে পার্শে বসাঈয়। শৈশবকে সঙ্গে লইয়! 

প্রৌচত্বকে জাগাইয়া তুলিয়া সৌরজগতের গতির 
সহিত আপন গতি মিলাইয়া দিয়! ধর্মজগতে 
শ্রীকষ্ণ বুদ্ধ, শঙ্কর, বীশুুষ্ট: শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ ও 

অরবিন্দের স্থষ্টি হইল; কশ্মক্ষেত্রে অশোক, ওয়াসিংটন, 

লেনিন, কামালপাঁশা, শিবাজী, দেশবন্ধু, তিলক 



পরমহ'সদেব 

দেশবন্ধু 



শি হ্০ 

ডাণ্ডির পগে মহাত্ম। 

স্পঞ্ | ২য় বর্ষ, ১ম খণ্ড 

বল্লতভাই 
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প্রভৃতির উত্তব হইল। আর যেখানে যৌবন আপন 

গর্বে মত্ত হইয়া কৈশোরকে ও কৈশোরের অভ্রান্ত 

স্বপ্নরকে অবহেলা করে এবং আপন কনিষ্ঠ শৈশবকে 

সন্ধান করিয়া সঙ্গে না লইয়া জীবনযাত্রায় অগ্রণী 

হইবার, প্রয়াস করে সেখানে যাহা ঘটিয়া থাকে 

তাহা অহরহঃ চক্ষের সম্মুখে দেখিতে পাইতেছি। 

সেইব্ূপ জীবনের যে পাঁচটা অবস্থার উদ্ভব হয়, 
তাহা! সকল সময়েই মানবজীবনের মধ্যে নিহিত থাকে । 

জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত প্রত্যেক মানব সকল 
অবস্থাই উপভোগ করিতে পারে। বৃদ্ধ বয়সে 

রামরু্জ পরমহংসদেবের শিশুর ন্যায় হামাগুড়ি দিয়! 

চলা ও অধরে শিশুর সারল্য ও হাসি লক্ষ্য করিয়া 

স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় বলিয়াছিলেন বে, 

এতবড় বঝয়সের একজন লোক হামাগুড়ি দিয়! 

চলিলেও তাহা দেখিতে এরূপ সুন্দর হয় এরূপ 

ও “২৯১-২১২৬ 

গান্ধীর এতিহাসিক ডাণ্ডি বাত্র। যৌবনের উদ্যম ও 

শক্তিকে ম্লান করিয়া দেয়। দেশবন্ধু তাহার যুবক 

অস্কচরগণকে যে অমর্বাণী শুনাইতেন তাহাও উল্লেখ 

যোগ্য। যখন তিনি দেশের মধ্যে কশ্মের আগ্রিতে 

জীবনকে জাগাইতে তাহার সর্বশক্তি নিয়োজিত 

করিয়াছিলেন তখন তিনি প্রায়ই বলিতেন “আমার 

ইচ্ছা হয়, দেশের বৃদ্ধ যুবকগণের হৃদয়ে একটু প্রাণের 
সঞ্চার করিয়া দেই 1” 

৭০ বসর বয়স্ক পণ্ডিত মতিলাল নেচেক ইহজগত 

পরিত্যাগ করিবার মাত্র কিয়দ্দিবন পূর্ব পর্যন্তও 
তাহার বৃহৎ প্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া পর্ণকুটার- 

বাসী হইবার আয়োজন করিতেছিলেন । 

বিগত যৌবন হইবার ভয় থাকে কোথায় ? 

ইহাই অনন্ত রঃ ও জীবন বিজ্ঞানের প্রকৃত 

তথ্য। জগতে প্রত্যেক জাতিতে, 'প্রতোক কর্মীর 

তাহা হঈলে 

তিনি কোথাও দেখেন নাই। শিশু প্রহনাদের জীবনে এই অনন্ক (ীবনই অনন্ত কাল কাজ করিনা 

জ্ঞানভক্তি জগতকে স্তম্তিত করিয়া দিয়াছে। মভাত্মা চলিয়াছে। 

চয়ন 

কনাদার জাতীয় লোহবত্মেণ ১৩০ পাউও্ড ওজনের করিয়া ৭ আউন্সেরও অধিক জুবর্ণ পাওয়া নাইলে । 

পাটি ব্যবহার হইবে। সিডনির (নোভাক্কোশিয়া) এইটি অরেগ্ন ফ্রি ষ্রেটের রক্সভিলি জেল।য় মবস্থিত। 

ডোমিনিয়ন গ্রীল কোম্পানী এই পাট প্রস্তুত 

করিতেছেন । | 
শপ বা” রাজ বাজ হার 

ক্যাণ্টন নগরে ২ লক্ষ পাউও ব্যয়ে একটি সিমেন্ট 

মাটির কারখানা বসান হইতেছে । এখানে দৈনিক 

১২০০ পিপা মাল প্রস্তুত হইবে । 

আফ্রিকার ৩ জায়গায় গুতন সের খনি আবিষ্কৃত 

হইয়াছে। তন্মধ্যে একটিতে এক"টন মাল পরিষ্কার 

ইঙ্গ-নরওয়েজিয় ধাবরবাহিনী দক্ষিণ মহাসাগরে 

এত তিমি সাছ ধরিয়।ছে নে, তাহার (তলের পরিমাণ 

২০৬,৫০০ পিপা এবং মূল্য ৮৬০,৪০০ লাউগু। 

ইহা ১৯৩০ ৩৯ খুঃ অন্দের প্রথম ১৭ সপ্গাহে ধুত 

হইয়াছে । 



১, 

শ্যামদেশের রাজকীয় লৌহবর্মের জন্য ৫০০ টন 

ইস্পাতের আবশ্টক ছিল। প্রতিযোগিতায় জাপান 

ইহা বোগাইবার ভার পাইয়াছে। মাকিন ও ইউ- 

রোপীয় প্রতিযোগিগণ হটিয়। গিয়াছে । 

টি 

চিকাগোর ফ্যানষ্টীল কোম্পানী র্যামেট শ্লীমক 

একটি কর্তনকারী মিশ্রধাতু প্রস্তুত করিয়াছেন । 

নিকেলকে ট্যান্টালাম্ কার্ববাইড্ বোগে কঠিন করিয়া 

এই ধাতু এরস্তত হইয়াছে । শতকরা দশ হইতে 
পনর ভাগ ম্যাঙ্গানিজ ইম্পাতের ঢালাই করা ধাতু 

ইহার দ্বারা কর্তিত হইবে। 

বোসনিয়ার বাঞ্জালুকার সন্নিহিত টেসাঞ্জ নামক 

স্থানে মেকো বিষের বিস্তীর্ণ স্তর আবিষ্কৃত হইয়াছে । 

এই খনিজের শতকরা ৬২ ভাগ মেকো বিষ এবং 

শতকর। ২৮ তাগ গন্ধক। 

এল্বার্টার ক্যালগারি নামক স্থানের ট্রাম লাইন 

তুলিয়া লইয়া বাম চলাচলের ব্যবস্থা হইবার প্রস্তাব 

হইয়াছে । 

(ক) ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর রাস্তার গতির প্রতিরোধ 

ক্ষমতার তার তম) 

রাস্তার শ্রেণী-_ প্রতি টন মালের উপর 

প্রতিরোধ ক্ষমতা 

পাউণ্ডে (শক্তি) 

(মটে রান্ত। ন২ হইতে ২১৮ 

কাকরের রাস্ত। ৭৫ হইতে ৮২ 
সাধারণ পাক! রাস্তা ৭২ 

সপঞ্থ | ২য় বর্ম, ১ম খণ্ড 

পিচ ঢালা রাস্তা ৪৯ 

সিমেপ্-খোয়ার রাস্ত। ২৭ হাতে ৩০ 

0০০০০ ররর 

(খ) ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর রাস্তায় গাড়ীটানার 

শক্তি উৎপাদক কয়লার খরচের তারতম্য £__ 

রাস্তার শ্রেণী ১ টন মাল ১ মাইল 

লইতে খরচ সেন্টে 

মেটে রাস্তা ১৭১ 

কাকরের রাস্ত। ১'১৫ 

সিমেপ্ট-খোয়ার বাস্ত ০৭৭ 
চস 

(গ) ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর রাস্তায় মোটর গাড়ীর 

টায়ারের ক্ষয়জনিত ক্ষতির তারতম্য *-- 

রান্তার শ্রেণী-_ ১ খানি গাড়ী ১ মাইল 

চালাইতে টায়ার ক্ষয়- 

জনিত ক্ষতির পরিমাণ 

পাউণ্ডে (অর্থ) 

কাকরের রাস্তা ০*০১০৫৫ 

সাধারণ পাকা রাস্তা ০'০২৩২৩ 

সিমেপ্ট-খোয়ার রাস্তা ০+০৪৫৩৩ 

(ক) ও (খ) আমেরিকার আইওয়। প্রদেশের 

সরকারী-পথ-কমিশনের অনুসন্ধানলক্ । 

(গ) আমেরিকার ওয়াসিংটন্ কান্শাশ্ কলেজ- 
ছয়ের পরিমাণের ফল । 

৯ আস আস পি 

সাঞ্ঘাই এ ৩০ লক্ষের উপর লোকের বাঁস। 
তন্মধ্যে ৩৬১৪ জন মাকিন দেশের অধিবানী, ৯৩৩১ 

জন ইংরাজ, ১৭৭৬ জন ফরাসী, ১৬১০ জন জার্মান, 

২৫৬৫০ জন জাপানী এবং ৭৬৮৭ জন রাসিয়ান। 
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স্বপ্ন নয় সত্য 

চীনদেশে আজও যাহ কিছু কার্য হয়, তাহা 

সান-ইয়াৎসেনের নাম লইয়াই হয়। চীনাগণের 

হৃদয়ে সান-ইয়াংসেনের থে স্থান বাঙ্গালীর হৃদয়ে 

দেশবন্ধুর স্থান সেইরূপই | সেই জন্য আজও বাঙ্গালা 

দেশে যে সকল কাধ্য অনুষ্ঠিত হয়, তাহা দেশবন্ধুর 

দোহাই দিয়া হইয়া থাকে । কলিকাতা কর্পোরেশনে 

দেশবন্ধু খন ইহার প্রথম “মেয়র'রূপে প্রবেশ করেন, 

তখন তিনি কর্পোরেশনের ভিতর দিয়। দরিদ্রনারায়ণ 

সেবার বে কয়েকটা পশ্থার নির্দেশ দিয়াছিলেন তাহার 

সকলগুলি তখন দেশবাসীর চক্ষে স্বপ্সের ন্যায় প্রতীয়- 

মান হইলেও তাহার অন্চরগণের একনিষ্ঠতায় সেগুলি 

আজ সত্যে পরিণত হইতে চলিয়াছে । 

দেশবন্ধু যে সকল কম্ম আরম্ভ করিয়াছিলেন, 

কলিকাতার নাগরিকগণের জন্য প্রাথমিক শিক্ষার 

ব্যবস্থা তাহার অন্যতম । কলিকাত৷ কর্পোরেশনের 

তখন মাত্র ১৯টী বিছ্যালয় ছিল ( ১৯২৩ সাল )। আজ 

সেখানে ৭ বৎসরের মধ্যে ২১৪টী বিছ্ালয় স্থাপিত 

হইয়াছে, তন্মধ্যে ১৩৪টী বিগ্যালয় ছাত্রগণের ও 

৮০টী বিচ্যালয় ছাত্রীগণের জন্ত। এই সকল বিদ্যালয়ে 

২৬,৫৬০ জন শিক্ষার্থী পাঠাভ্যাস করিয়া থাকে । 

বিষ্যালয়সমূহ স্থাপনের প্রাক্কালে প্রস্তাব হয় যে, গভর্ণ- 

মেণ্ট কিছু টাক৷ দিবেন ও কর্পোরেশন কিছু টাকা দিয়া 

বড় বড় থাম ওয়াল! বাড়ী প্রস্তত করিয়া গ্রতি ওয়ার্ডে 

১টী বা ২টী করিয়। বিদ্যালয় স্থাপন করা হইবে। 

যদি সেরূপ ব্যবস্থা হইত, তাহ! হইলে অদ্য ২১৪টী 

বিদ্যালয়ের স্থলে মাত্র ৫€০।৬০্টী বিদ্যালয় স্থাপিত 

হইত; কিন্তু কর্পোরেশনের শিক্ষাসচিব মহাশয়ের 
দুরদশিতায় সে প্রস্তাবান্থ্বায়ী কার্ধ্য ন৷ হইয়। বাটা 
ভাঁড়া করিয়াই কাধ্য আরম্ভ করা হয়। তাহার ফল 

এই হইয়াছে যে, ইট পাথরে বে টাকা বদ্ধ হইয়া 

থাকিত তাহা আজ কলিকাতাবাসীর প্রকুত শিক্ষার 

জন্য ব্যয়িত হইতেছে । অবশ্ঠ সকল স্থানে উপযুক্ত- 

রূপ বৃহৎ গৃহ না পাওয়াতে সাময়িক কিছু অন্ুবিধা 

হইলেও কাধ্যতঃ বে পরিমাণ লাভ হইয়াছে তাহা 

সকলেই সহজে বুঝিতে পারিবেন | 

আমরা আশা! করি, দেশের অন্যান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ 
কলিকাতা কর্পোরেশনের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া 

দেশের ছেলেমেয়েদের উপযুক্ত শিক্ষাকল্পে অর্থব্যয় 

ও কষ্ট স্বীকার করিতে কিছুমাত্র ক্রটী করিবেন না। 



বর্তমান বৈশাখ মাস হইতে “পথ” দেশসেবার 

মৃতনের স্চচনার প্রয়াসী; এ নিমিত্ত ১৩৩৮ সাল 

হইতে পথের দ্বিতীয় বর্ষ আরন্ধ হইল । সর্বপ্রকার 

হিতৈষাবুন্দের নিকট নববধের শুভকামনা ভরস| করি। 

“বাংলার প্ররূত সম্পদ" নাম দিয়। এই পত্রিকাতে 

ধারাবাহিকভাবে আমর] আমাদিগের দেশবাসীর 

নিকট বাংল। দেশের বনে, জঙ্গলে, বাগানে, পতিত 

জমিতে থে মকল ফমল উৎপন্ন হইতে পারে ও যাহাতে 

রীতিমত পরিশ্রম দ্বারা প্রচুর অর্থাগম হইতে পারে, 

তাহার বিবরণ বিশদভাবে প্রকাশ করিব । বাস্তবিক 

যে দেশের লোক নিজের দেশের গুড়ের ন্যায় স্বাস্থ্যকর 

ও পুষ্টিকর দ্রব্য ফেলিয়া সাদ! বিলাতী চিনি খায়, 

যে দেশের লোক নিজের দেশের চি'ড়ার ন্যায় উপাদেয় 

ও লাল আটার স্যায় পুষ্টিকর খাদ্য ফেলিয়৷ টিনে মোড়! 
স্কট্ল্যাণ্ড ও অস্ট্রেলিয়ার ওট্স্ নামক ভূষিমাল প্রচুর 
অর্থব্যয়ে গ্রহণ করিয়৷ কৃতকৃতার্থ হয়-_সে দেশের 

/লাকদের যা৷ দুর্দশা হওয়া উচিত, আমাদের তাহাই 

হইয়াছে । তাহার কম বেশী কিছুই হয় নাই। সেই 

জন্য কেবলমাত্র (দেশবাসীর সম্মথে আমাদের দেশের 

প্রকৃত সম্পদের উৎপন্ন ও ব্যবহার অর্থনৈতিক, 

শারীরক ও পারমাথিক সকল দিক দিয়াই কিরূপ 

প্রয়োজন তাহার বিশদ আলোচন। করিয়াই ক্ষান্ত 

হুইলে চলিবে নী। আমরা৷ আশ! করি, বঙ্গীয় বিজ্ঞান 

পরিষদের সভ্যগণ এ বিষয়ে নিজ নিজ কর্তব্য পালন 

করিয়া দেশবাসীর আদর্শন্বরূপ হইতে পারিবেন । 

বিদেশী ভাষা, বিদেশী বন্ত্র, বিদেশী চিনি, বিদেশী 

সিগারেট প্রভৃতি জিনিষগুলি যাহা অতি আল্লায়াসেই 

আমাদের দেশে উৎপাদিত হইয়া নিজেদের সকল 

প্রযোজন পূর্ণ করিয়াও সার! দুনিয়া ছাইয়া ফেলিতে 

পারে, তাহার প্রত্যেকটার প্রচলনে এ দেশের উপর 

একটা ধ্বংসকারী পরিণাম আছে। ইহারা আমাদের 

সমাজজীবন 'ও অর্থনৈতিক জীবনকে তিলে তিলে 

ধ্বংস করিতেছে । কোন রকমে বাচিয়া থাকিতে 

পারাটাই কোন মানব বা জাতির একটা গৌরবের 

বা শ্লাঘার বিষয় হইতে পারে না। যদি মনুঘ্য হইয়! 

জন্মগ্রহণ করিয়া বৃক্ষার্দি অথবা পশুর ন্যায় পরমুখা- 

পেক্ষী হইয়া দাসত্ব জীবন যাপন করিয়া বাঁচিয়। 

থাকিতে হয়, তাহা হইলে তাহা অপেক্ষা মৃত্যুই প্রেয় 

ও শ্রেয় সে দন্বন্ধে কিছুমাত্র সন্দেহই থাকিতে 

পারে না। 

সেই জন্য বিদেশী বস্ত্র প্রভৃতির সঙ্গে সঙ্গে আমা- 

দিগকে এক হ্প্রভাতে এই বিদেশী ভাষাও বর্জন 

করিতে হইবে। তাহা হইলে আমাদের মান্থুষ হইতে, 
আমাদের লুপ্ত স্বাস্থ্য ও দেহকান্তি পুনঃ প্রাপ্ত হইতে, 
নিশ্রত চক্ষুজ্যোতিঃ পুনঃ প্রজলিত হইতে অধিক 
বিলম্ব হইবে না। 
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[ বঙ্গীয় পূর্ত-বিজ্ঞান পরিষদের ( বর্তমান 

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষৎ ) সভাপতি 

ডক্টর বীরেন্দ্রনাথ দে মহাশয়ের 

নিকট লিখিত পত্রের 

শেষাংশ ] 

"শিক্ষা ভিন্ন দেশের কোন উন্নতির আশা নাই” 

বহুদিন হইতে এই সিদ্ধান্ত আমার প্রাণে বদ্ধমূল 
হইয়াছে । বিগত ১৯২৫-২৬ সনে স্বগ্রামের উন্নতি 

মানসে স্থানীয় ইউনিয়ন বোর্ডের সংশ্রবে এখানে 

একটী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিকল্পিত হইয়াছিল । 

কার্যেও অনেকদূর অগ্রসর হওয়া গিয়াছিল। তাহার 
আদর্শ অনেকটা আপনাদের আদর্শের অনুরূপ ছিল। 

বাংলাভাষায় শিক্ষাদান আমারও সঙ্কল্প ছিল। 

অধিকন্তু ছাত্রবুন্দের মাসিক মাহিয়ানার পরিবর্তে 

দৈহিক শ্রম দিবার কথ! ছিল এব: তাহাদের শ্রমলব্ধ 

অর্থে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বসবাস ও গুরুদক্ষিণার ব্যবস্থা 
হইবে । বলা হইয়াছিল 119907100 800. 11621011002 

নীতি অন্ুদরণে বিদ্যালয় পরিচালিত হইবে। এই 

আশায় যে, বালকদের মিলিত শ্রমশক্তি বিজ্ঞান- 

সম্মতরূপে নিয়ন্ত্রিত করিবার ফলে প্রতৃত অর্থ উৎপন্ন 
কর। সম্ভব এবং উহার পরিমাণ সমবেত বালকদের 

মাম মাহিয়ানার পরিমাণ অপেক্ষী অনেক বেশী 

হইবে । যেহেতু, অর্থ যেরূপ শ্রমকে চালিত করে, 
শ্রমও আবার সেই রকম অর্থ উৎ্পন্ধ করে, এবং 

অনিয়ন্ত্রিত' শ্রমণক্তি অপেক্ষা নিয়ন্ত্রিত শ্রমশক্তি 

প্রয়োগে অনেক বেনী অর্ধ উংপন্ন হইতে পারে। 

অপরাপর বিষয় শিক্ষার ন্যায় প্রত্যেক বাঁলধকে 
আশৈশব শারীরিক পরিশ্রম দ্বার! উপাঞ্জন ও শিক্ষা 

করিতে হইবে । বালকের দৈহিক শ্রমশক্তি অর্থকরী 

কর্ধের মারফতে নিয়ন্ত্রিত করা হইবে। তাহাতে 

শতকর! ৯৯টী বালকের দরিদ্র অভিভাবক গ্রাণে 

প্রাণে এইরূপ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দারিগ্র্যভার লীঘব- 

কারী উপকার বুঝিতে পারিয়া বালকদের বিগ্ঠালয়ে 
পাঠাইবার বিভীষিকা হইতে স্রীণ পাইত, বালকগণও 

দৈহিক শ্রমশক্তি নিয়ন্ত্রিত করিবার কৌশল শিক্ষা 

করিয়া গৃহাশ্রমে কঁতক্ৃতার্ম বোধ করিত, ইউনিয়ন 

বোর্ডের আয় বৃদ্ধির ব্যবস্থা হইত, গুরুগৃহের মত 

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বসবাসের ফলে শিক্ষকর্দিগের 

তত্বাবধানে সদাসর্ধদা কোন না কোন কর্খে রত 

বালকগণ অধ্য়নাবস্থীয় খ্রঙ্গচর্যা অটুট রাখিবার সহজ 

উপায় পাইত, সমাবস্থাপন্ন বালকগণ পরম্পর অচ্ছেছ্য 

সামমৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া জ্ঞানালোকের সঙ্গে সঙ্গে 

যে প্রফুল্লভাব অঞ্জন করিত উহাই ৮।১০ বংরসর পরে 

সমাজের গৃহগুলি হর্যোতফন্পী আঁননধুক্ত করিত। 

এতদনুমারে শিক্ষকগণের জন্থা একটা নির্দিষ্ট দৈনন্দিন 

কর্দতালিকা বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছিল। কথা! ছিল 
শিক্ষকগণের প্রত্যেকেই বিশেষ নিষ্ঠাসহকারে উহা 
পালন করিবেন, যাহাতে বালকগণ ও তাহাদের 

নির্দেশমত সর্ববদিনব্যাপী কর্মননিষ্ঠ। শিক্ষা করিয়া 
তাহার প্রভাবে জীবন গঠন করিতে পারে। শিক্ষা- 
দান সম্পর্কে অধিকপক্ষে গগনের বিশাল মগ্ডলরাশি 

দুরবীক্ষণ সাহায্যে অথবা অস্থুবীক্ষণ, চলচ্চিত্র, 



“৯২৩৩ 

ছায়াচিন্ত প্রভৃতি বেজ্ঞানিক যন্ত্র সাহায্যে বালকদিগের 

সমক্ষে নানাবিধ বিষয় উপস্থিত করিয়া! শ্লিক্ষকগণ 

নানারূপে জ্যোতিষী, বৈজ্ঞানিক এবং এঁতিহাসিক 

গল্পের অবতারণা করিবেন। (প্রত্যক্ষ জগতের অনন্ত 

আকাশ ও অতি স্থন্ষ্ স্থপ্টির যত ব্যাপক পরিচয় লাভ 

করা যায় মহান্ ঈশ্বর সম্বন্ধে ধারণা তত ঘথার্থ হয় 
এবং উহাতেই সর্বপ্রকার জ্ঞানের ভিত্তি দৃঢ় করে। 
কথিত দৃরবীক্ষণ অন্ুবীক্ষণের ব্যবস্থ। এই ধারণা 
মূলক।) শিক্ষকগণ প্রতিদিন বালকর্দিগকে বে যে 
বিষয় শিক্ষা দিবেন রাত্রে উহা! অবিকল স্মরণপথে 

আনিয়া লিপিবদ্ধ করিয়। ফেলিবেন। খখোপঘুক্ত 

সময়ে কর্তৃপক্ষ উহা প্রকাশ করিবেন এবং উহাই 

ভবিষ্যতে বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক হইবে। শিক্ষকগণ 

প্রতিদিন যে পাঠ দিবেন বালকগণ উহা! স্বাদিকারে 

পরম্পর অধ্যয়ন অধ্যাপন1 সাহায্যে আয়ত্ত করিবে ' 

সম্ভব হইলে উচ্চমানের বালকদের দ্বারা ইউনিয়নে 

পাড়ায় পাড়ায় কয়েকটা প্রাথমিক পাঠশালা! পরিচালন 

কর! হইবে। নিজেদের ব্যবহাধ্য শাক সবজী, দুধ ঘি 

প্রভৃতি উৎপন্ন কর! সমগ্র শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বাধ্যতা- 

মূলক কন্মম হইবে অর্থাৎ তাহাতে সমুদয় শিক্ষক, ছাত্র 
ও তৃত্যগণ সকলেই সমবেতভাবে অংশ গ্রহণ করিবে । 

বালকদের জন্য অর্থকরী কর্ম, বথা-সাজে মাটা 

ফেলিয়া পুতুল তৈয়ার করা (ছোটদের জন্য ), চরকা 

কাট। (পাট এবং তুলা! উভয় প্রকারের ), পাটের 
বন্তা বাধার জন্য রসি প্রস্তত করণ (এখানকার 

পাটের বাজারে প্রতি বৎসর ১৫।২০ হাজার টাকার 

এই প্রকার রূসি আবশ্যক হয় ), ইউনিয়ন বোডের 

পূর্ত কম্মাদি করণ, পাটের জমি নিড়ান, মাপমত 

ঘর ছুয়ারের সরঞ্জাম তৈয়ারী করা প্রভৃতি নিদিষ্ট 

হইয়াছিল । অপেক্ষাকৃত উচ্চমানের বালকদের মধ্যে 

যাহাদের আস্ত সংসার প্রবেশ আবশ্যক হইবে তাহাদের 

কোন বিশেষ অর্থকরী ব্যবসায় শিক্ষিত করিবার 

স্ঞ্ [ ২য় বষ, ১ম খণ্ড 

অভিপ্রায়ে কয়েকটা স্বাধীন সহজ শিল্প-কন্মশাল! ব্যবসা 

হিসাবে স্থাপন করা এবং বালকগণ তাহাতে চুক্তিবদ্ধ 

শিক্ষার্থীরপে নিযুক্ত হইবে । কনম্মশালাগুলি স্বাধীন 
হইলে ও শিক্ষকগণের আজ্ঞায় হাতে কলমে যথাসম্ভব 

বিজ্ঞানসম্মতরূপে পরিচালিত হইবে ঠিক ছিল; 

ঝণতত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত নীতি “আমরা সকলে 

গ্রত্যেকের তরে, প্রত্যেকে আমরা সকলের তরে” 

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শ্রেষ্ট কাধ্যকরী শক্তিরপে প্রযুক্ত 
হওয়ার কথ! ছিল। অর্থ সংগ্রহের সুবিধার জন্য 

এখানে একটী কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক স্থাপন করা 

হয়।ছিল (আজ? উহা কথঞ্চিৎ পরিবন্তিত আকারে 
আছে ) 'এবং তার অধানে “বায়রা শিক্ষাপরিষৎ” 

নামে অপর একটী শিক্ষা বিষরক সমবায় সমিতি 

গঠন করা ভইয়াছিল | এই শিক্ষ। পরিষদই, বল! 

বাহুল্য, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরিচালক সমিতি হইত। 

( এসন্রন্বে কতক কাগজ অ।পনাদের পরিদর্শনার্থ এই 
সঙ্গে গ[ঠাইলাম। আর কতক কাগজপত্রসহ আমান 

স্ূনীলকুমার সেন গ্তপ্ত আগামী শুক্রবার প্রাতে 

আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবে ।) 

সরকারপক্ষ প্রথম প্রথম আমার পরিকল্পনায় 

উৎসাহ প্রদনক্রমে প্রায় ৬ ছয় বিঘা জমি দখল 

করিয়া দেওয়া ৫৬ হাত লঙ্কা ৩৬ হাত প্রশস্ত একটা 

“মিউজিয়ম” ঘর ও অপরাপর ঘর (তালায় সাহায্য 

করেন এবং ছাত্রাবাস প্রস্তুতের জন্য অর্থ সাহাব্যেক্ 

প্রস্তাবও মঞ্জুর করিয়াছিলেন। পরিষদে আচাষ্য 

প্রফুল্ল5ন্দ্র রায় বাতীত অনেক সরকারী কম্মচারীও 

সভা হইয়াছিলেন। এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের 

সাহায্যে আমি দেশের যাবতীয় সমস্যা সমাধান চেষ্টা 

কল্পন৷ করিয়াছিলাম। ব্যয়ও সেই অনুপাতে হইতে- 

ছিল; কিন্তু অবশেষে 'মাঝ দরিয়ায় সরকারী 
আকাশে মেঘ দেখা দিল, সরকারের প্রব্িত নির্দিষ্ট 

শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে কাধ্য হইতেছিল বলিয়!। 
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ফলে সরকার পক্ষীয় এবং পরিষদের সমুদয় প্রধান 

ব্যক্তি সংশ্রব ত্যাগ করিতে বাধ্য হন এবং শিক্ষা 

পরিষৎ এক রকম কাধ্য আরম্ভ ন! হইতেই উঠিয়া 

যায়। পক্ষান্তরে ইউনিয়ন বোর্ডের আইন বিরুদ্ধ 

হইয়াছে বলিয়া সংশ্রব উঠাইয়। দেওয়। হয়। সরকার 

পক্ষ বিমুখ দেখিয়া স্থানীয় জনসাধারণ9 বিশেষতঃ 

শিক্ষিত সম্প্রদায়, বিরুদ্ধে ছাড়ায়। গ্রাম্য ভদ্র 

সম্প্রদার পূর্ব হইতেই দরিদ্র জনপাধ।রণের মধ্যে শিক্ষা 

বিস্তারের ঘোর বিপক্ষে ছিলেন এবং গ্রাম্য দলাঁদলি- 

সঞ্জাত ঈধা ও কতকট।| কাধ্যকরী ছিল। এই শিক্ষা- 
প্রতিষ্ঠান ছাড়া ব্যাস্ক, বোর ও শিক্ষাপরিষৎ সর্বত্র 

কতকটা বিশেষত্ব সহকারে আমাকেই মূলতঃ পরি- 
চালন করিতে হইত। কোনমতেই ধরাসীধ। 
আইনের গণ্ডিমধ্যে গাকা আমার পক্ষে সম্ভব হইত 

না, কারণ বলিতে গেলে সবগুলি প্রতিষ্ঠানের গঠন 

কাম্য চলিতেছিল এবং বথাসময়ে উহা বিভিন্ন পরি- 
চালক সমিতির হস্তে ্ান্ত করা হইত। একাগপক্ষে 

একসদ্দে অনেক কাজে হস্তক্ষেপ কর। হইয়াছিল, 
তাহাতে আবার এক আদর্শে অন্গপ্রাণিত দ্বিতীয় 

একজনও সহনোগী ছিল ন। | বৃন্ধিভাগী শিক্ষক 

ব্যতীত আমার আদরশীনুবায়ী কোন শিক্ষক আমার 
ভাগ্যে আসিয়া পড়িল না। তাহারা আমার আদশ 
অন্গদরণ করার পরিবর্তে শিক্ষাবিভাগের আনুগত্য 

্বীকার করিতে অধিকতর তৎপর ছিল, ফলে 

তাহাদের মধ্যে বিরুদ্ধভাব বর্তমান ভিল। এইরূপে 

বত্সর ছুই নান। ঝড ঝঞ্জাটের মধো শিক্ষাগ্রতিষ্ঠানের 

কাধ্য চলিলেও পরিকল্পনার অনেন কিছু আমার 

মন্তিফকোটরেই ছিল | শিক্ষাপরিষৎ, তথ। ব্যাঙ্ক 

ও ইউনিয়ন বোর্ডের সংশরব বিযুক্ত হইলে দারুণ 
অর্থাভাব ঘটিল। চারিদিকে বিশৃঙ্খল দখা দিল। 
আমার একারপক্ষে সাধ্য হ'ল না শৃঙ্খল! রক্ষা করিয়া 

অভিথ|ন চালান। নানাপ্রকারের জটিলতা তে 

ইউনিয়ন বোর্ডকে বিমুক্ত করণ উদ্দেশ্টে সরকারী 
হুকুম হইল স্কুলের জায়গা জমি ঘরদুয়ার নিলামে 

বিক্রয় করিয়। বিদ্যালয়ের দেনাশোধ করিয়া দিতে 
(বথাসম্ভব যা থাকিল আমার) এবং আমার 
প্রচেষ্টায় বিফলতার ছাপ দিয়া দিতে। 
ইহাতে কোনরূপ অবিচার করা হয় নাই, 
কেন ন! কাধ্যক্ষেত্রে গোড়ায় আমার 

নিজেরই নানা রকম ক্রটা বস্তবতঃপক্ষে এই ব্যর্থ 
প্রয়াসের কারণ। নিলামের হুকুম হইল বটে, কিন্ত 
এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আমার বড় আদরের মানস- 
সন্তান এবং আমার অনেক স্বপ্ন দিয়ে ঘেরা। উহার 
ভগ্রাবস্থা আজও আমার বুকে শেলসম বিধিয়! 
রহিয়াছে । তাই আমার আরও ধার থাকা সত্তেও 
ধার করিয়া ঘরছুয়ার সমেত স্কুলের জায়গা জনন 
নিলামে অনেকট। সস্তায় ৩৪০০২ তিন হাজার চারিশত 
টাকার খরিদ করিয়! রাখিয়াছি। আশা ছিল যুব- 
সম্প্রদায়ের কাহাকেও ন| কাহাকেও পাইব ইহীঁকে 
পুনরায় আশ্রমের মত গড়িয়া! তুলিতে । চারিদিকে 
গড্ডালিকা প্রবাহে নিরাশ হইতে হইল। অবশেষে 
সেই |পামচন্ত্রের প্রতীক্ষায় যেমন বৃদ্ধ নারী ডিল, 
অ|মিও সেই রকম এ মাবং প্রতীক্ষায় ছিলাম 
আপনাদের মত কোন সমিতির হাতে শিক্ষা 
প্রতিগানটা দির দিতে। বলা বাহুলা আমি কতকটা 
মরার মত হয়ে আছি। পোড়া হৃদরোগ সঙ্গল। 

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটাকে এবং সঙ্গে সঙ্গ নিজেকে 
পুনজ্জীবিত করিতে হঈলে অর্থের প্রয়োজন । সে অর্থ 
কোথা হইতে আসিবে তাহার£ একটা পন্থ। নির্দেশ 
করিয়া পৃথক একখানি কাগজে আপনাদের পরিষদের 
নিকট আমার প্রস্তাবের মর্শ বিবৃত করিলাম। 
পৃথক কাগজে কাবার উদ্দেশ্ত উহ! সাধারণের কাছে 
প্রকাশ করা ইচ্ছ! নয়। কেবল পরিষদের পরিচালক 
মণ্ডলীর সভ্যগণ জানিতে পারিবেন। ২০৯১৩ 

-৯২২ী 



নিউ রি, যা 

তঁরঞ্জের "পে? গ্রকাশিতত পত্রে লিখিয়াছিলাম 
“গরারা জকুপ্রহ করিলে আমার আরও অনেক 

ফনোরাছ। পূর্ণ হনে”, আন সেই আশ! প্রাণে ধরিয়। 
সাজার প্রত্থারে পূর্ভ-বিজ্ঞান পরিষদের জন্য বরণভালা 
সাঙ্গিয়েছি। আপনারা অনুমতি করিলে যথাশাস্ত 

উদ নিবেদন করিতে পারি । পরিষদ উহা! অন্থুগ্রহ- 

পূর্বক গ্রহণ করিলে শত ব্যর্থতার মধ্যেও জীরন 

সার্ঘক হইল মনে করিব । 

ঞ্পল্্র ২ বর্। ১ম 

বড় দীর্ঘ পত্র হইল। বিরক্ত বোধ করিলে ক্রটী 

মার্জনা করিবেন। অভ্র মঙ্গল, আগামীতে 

আপনার কুশলদানে বাধিত করিবেন। নমস্কার 

গ্রহণ করুন। ইতি 

বিনীত-_ 

ভ্নীল্বব্পেতু ক্সোহুনল ললাস্স 

পুস্তক পরিচয় 

শ্রীমন্ডগবদগীতা 

পদ্ঠানুবাদ লেখক--প্রথিতযশা ও পণ্তিত শ্রীযুক্ত 

রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ । গ্রকাশক--শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রপাল ঘোষ, 

৬নং পাশিবাগান লেন, কলিকাতা । মূল্য ॥৮০ 

অনেক দিন পরে গীতার একখানি অতি সুন্দর 

পদ্ান্থুবাদ প্রাঞ্ধ হওয়া গেল। লেখকের অনুবাদ 

পূর্বেও ছিল; কিন্তু তিনি, এবার ইহাকে যেরূপ 

সহজবোধ্য করিয়া! বাহির করিয়াছেন তাহা নিতান্তই 

প্রশংসার যোগ্য । 

অবশ্থ মূল সংন্ধতের সহিত তাহার তুলনা হয় 

না; করাও যায় না। তবে যাহারা সংস্কৃত 

ভালরূপ বোঝেন না তাহারা যদ্দি দুই চারিবার 

পুস্তকখানি ভাল করিয়া পাঠ করেন, তাহা 

হইলে যে মু সংস্কৃত পুত্তক প্রাঠ করিতে তাহাদের 
বিশেষ নুবিধা হইবে ইহা! নিশ্িত। গীতায় 

অব্যাখ্যাত বহুতর বাক্যের 'ও লুক্কায়িত ভাবের 

ব্যাখ্যা গুলি অতি সুন্দর ও প্রাঞ্জল হইয়াছে । 

ধহারা সংস্কত জানেন না তাহ।রা এই পুন্তক 

পাঠে তৃপ্ত হইতে পারিবেন। লেখক কেবল ছন্দ 

ও মিলের দিকে লক্ষ্য রাখেন নাই। তাহার লেখনী 

সর্বদা গীতার প্রচ্ছন্ন ভাবধারাকে প্রতি পদবিক্ষেপে 

ফুটাইয়! তুলিতে প্রয়াস পাইয়াছে। 

যাহারা সংস্কৃত ভালরূপ জানেন তীহারাই যে এ 

পুস্তকের সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পাঠক সে কথা বলাই 

বাহুল্য । তাহারা মর্মে মন্মে বুঝিবেন লেখক 
কেমন করিয়া গীতার মূল ভাবধারাকে আপনার 

করিয়া লইতে পারিয়াছেন; কেমন করিয়া! পাগ্ডি 

ত্যের উগ্রতা বর্জন করিয়া তাহার বক্ষের মাধুরধয 

আন্বাদন করিতে হয় গ্রবীণ লেখক বর্তমান গ্রন্থে 

তাহা প্রায় প্রতি ক্লোকের অন্গুরাদে অতি যোগ্যতার 
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সহিত প্রতিপাদন করিয়াছেন। অনাবশ্ঠক দার্শনিক 

বিচারের নীরম সোপান লঙ্ঘন নাই, আছে তাহা- 

দ্রিগের সিদ্ধান্তগুলির পূর্ণ নমাবেশ। গীতার গভীর 
উদ্দেশ্ের দ্রিকে লক্ষ্য রাখিয়া লেখক যে তাহার 

ভবিষ্তাং 

আজ থে শিশু পরে সেই মানুষ হইয়া জাতির 

ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত করে। আদ ২ বৎসর ধরিয়া 

ষ্পঞ্ সহ, ৬ 

নিপুণ ও মাজ্জিত লেখনী অতি দক্ষতার 
নহিত চালিত করিয়াছেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। 
আমরা পুত্তকখানির বভুল প্রসার কামনা করি । 

বাংলা 

লোকের সম্মুখে উপস্থিত করিয়৷ বাংলার উজ্জল ভি 

স্যতের কথা নততই তাহাদের চিত্তপটে রাখিষার প্রয়াস 

করিব। যাহাতে আমরা সহস্র ঝড় ও ঝঞ্চাবাতের 

মধ্যেও শিশুর সারল্য ও হাসি লইয়া অগ্রগমন করিতে 

পারি, পাঠকপাঠিকাগণ এই প্রকারের চিন্ত্র বিবরণসহ 

প্রেরণ করিলে আমরা সাদরে এই পত্রিকায় গ্রকাশ 

করিব। এই শিশুর বয়স এক বৎসর তিন মান। 

স্বধিকার লাভে বাংলা দেশ যেভাবে আত্মনিয়োগ 

করিয়াছে ও নানাগ্রকার কষ্ট স্বীকার করিতেছে, 

বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বাংল! তাহারই ফল। সেই জন্য 

আমরা নানাপ্রকারে তাহার চিত্র আমাদের দেশের 
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ভ্রম মংশোধন 

এই সংখ্যায় প্রকাশিত “তাপ-গতি-বিজ্ঞান"এর 'সঙ্কোচন' ও ন্কচিত' স্থলে যথাক্রমে 'সংচাপন' ও 
'মংচাপিত, পড়িতে হইবে। 

২২৪ পৃষ্টার ( চৈত্র সংখ্যা ) পঞ্চম পংক্তির 'দণ্ডচক্রের” পরিবর্তে 'দপতযন্ত্রের হইবে। 

০... ০ 

শসজ পপাাসপা সস সতী শট শী টি পি সপ প্রো 

শ্রীযুক্ত হুনীলকু্চ রায় চৌধুরী কর্তৃক ২১ নং বলর!ম ঘোষ স্্ীট-_“পুরাণ-প্রেস' হইতে মুদ্রিত ' 

২৮এ, রাণী হেমন্তকুমারী স্ত্রীট-_“পথ কাধ্যালয়” হইতে প্রকাশিত । 





[কলিকাতা ইস্রিনিয়ারিং কলেজ সু 
ৃ | ূ 
ূ ২৮এ, রাণী হেমন্ত কুমারী স্ট্রীট | 
" ন্্যান্ন্বাজান্ল ক্ুনিনক্ষাত্তা ? 

| হে শ্যুট ূ 

আজক!ল জল।য় ছিল|য় বৈছ্যতিক 'শালো ও শক্তি ন্যবহৃত হইতেছে । ভবিষ্যতে প্রতোক মহকুম। 

' বৈছ্বাতিক প্রবা্ের দ্বারা আলোকিত হইবে । সেই নিমিত্ত উতর শিক্ষা প্রাপ্ত ইলেকটিক্যাপ ইঞ্জিনিয়ারের 

গ্রায়াজন বাড়িয়া চলবে 

|. বেলপথ, বান্তাঘাট বিস্তাব ও মেরামত, নগকৃপ ও ইমারতাদি নিম্মাণ প্রভৃতি কামোর গন্য সিভিল 

| উঞ্জিনিয়াবিং শিক্ষা বিষয়ে প্রসাব লাভ ভএয়। প্রয়োজন । এই কলেজে তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র হঈতে 

বি, এস্সি, পাশ ছাত্র পান্থ নিয়লিখিত পিভাগপ্জপিতে পাঠ কবিতেছে। 

ভ্াল্লক্নিন্সান্ল* সান্নগুজ্ভান্পনিল্সান্ল ও ইইেিস্িল্সান্দ 
বিশেষ বিণরণেব জঙ্ট সুপাবিন্টেণ্ডেপ্টাকে তিন 'আন।র টিকিট সহ পত্র লিখুন । 

ভ্শ্পিহ লাস” জি ক্ষািন 
উ্ফ্সিল ও | 

হ্ুতলহ্ুনেন্ল অল্প ও গ্পু্লাতলল তল্লার্গে 

১ ডাম ৬০ সলীভ্ড] ৪ ড্রাম ॥৩/০ 

অব্যর্থ 
সীতা £-ফুসফুদ সদল করে হানি লিসা হতাম 
লীভ্ভা : ৫__সন্দি হতে বশ করে ৮৪৭২ কর্ণগয়ালিস্ টা ূ 

স্পীত্ভা £_শিশুর কঈদ|য়ক কাসিতে অমোঘ । কলিকাতা । | 

ওশাক্ডিজ্া্ ূ 

বটকৃষ্ণ পাল এগু কোং, বনদীন্ডস্ লেন। ক্যালকাটা হোমিও বিসার্চ হল, ৮১নং ক্লাইভ স্্ীট । ৰ 

বেঙ্গল হোমিও ষ্টরর ৩।২নং কলেজ স্ট্রীট । দ।দাজী ফাশ্মেসী। ২নং ওয়েলিংটন স্ট্রীট । 

স্টাশনাল হোমি ওপ্য/থিক ফান্মেসী, ২০৬নং কর্ণওয়ালিল্ স্রাট | ৷ 

| বসাক ত্রাদ!স ৮৯৬০ ওয়ালিস্ স্্রীু। কা।লকাট৷ এস্পোরিয়াম, শোভা বাজার মোড় । 

নিন হল, ৮/৩ন* রসারোড । 
2০ সা লি সত বিএ রে স্পা ৮৯ শী শে শ সপে পাশ পি 

চি 

॥ 

সদ 

»-_পাীশ্াীিলদ ০ শশী শশা ৬ পিপি আছ পাপ পচ পপ পিল 8০ ২৯ পাশ 

বিজ্ঞাপিত কোন ত্রব্য ক্রয়কালীন “*্শ এ এর নাম? টন কের বাধিত রি | 
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লেখক 

(প্রবন্ধ ) শ্রীহৃ দক্গিধারঞন যিজ-মতষদার, 

হাখীরঞ্জন 
( বিজ্ঞান) অধ্যাপক ছুশীলচন্্র যায় চৌধুরী 
(প্রবন্ধ ) শ্রীঘুক্ত হুনীলরুফণ রায় চৌধুরী 
(বিজ্ঞান ) ডক্টর যতীন্দ্রনাথ বহু ও 

শ্রীযুক্ত স্থধীরচন্্র চক্রবর্তী 
(কবিতা ) শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন মিদ্র-যভুমপার, 

? 

৮.2] 

১৬৮ 

১৪৭ 

১৫৩ 

বাণীরগ্তমন ১৫৩ 

(বিজ্ঞান ) শ্রীযুক্ত নির্মলাপদ চটোপাধ্যায় 

( প্রবন্ধ ) শ্রীমতী হ্থুবাসিনীবালা বন্ধ 
( বিজ্ঞান ) ভ্রীষুক্ত ব্রজেন্্রকুমার মুখোপাধ্যায় 
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১৬৩ 

১৫ 

১৭৩ 
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( প্রবন্ধ ) শ্রীযুক্ত কামাখ্যাপদ চট্টোপাধ্যায় 

( বিজ্ঞান ) শ্রীযুক্ত ব্রজেন্ত্রকুমার মুখোপাধ্যায় 
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স্নহ্নাভ্ক ত০জনম্শা! 
পুএকন্যাব শিখা দে ওয়! একটি সমস্ত।। ঘটাকব 

প্রতাবণায় পু নভুদালোক কণ্ঠাব পিবাতে সন্নস্থা্গ 

ভইয়াও একটু শাস্তি পণ শাহ। উন সমস্যা 
সমাধানে জনা 'ভামখা শিবহ সামত স্ভাপন 
কখিয়াছি। 

সমিতি নামই সদদ্দোঞাব পবিচয় দেয়। পায় 
পরবিচ।লনোপণোগী  যৎসামান্। পাবিশমিক লইয়া 
থাকি । গাঁম।দব সঙ্গান সব্বশ্েণাব পণ 
পাত্রী আছ । আব্শাক ম৩ ২১০ স/শাব ই্রাম্পস৩ 

পত্রদ্ধাবা অথবা নিজে আসিয়া প্গুসন্ধান ককন । 

যাশাবা পণ দিভে $&ক এপ ৭5 পাঞপ।নান 
আছে। সংপাদ শানে, স্সামবা বিণবা, ধষিঠা ৭ 

কৃচখিত্রা ন|বীগণরে পুনবায় বিবাহ দিয় সমালেণ 
পঙ্কোদ্ধাব করি, ববন শেসোন্ছু নবাগণকে 

৬নবদ্বীপধাম হত্যদি7 এ বাখিয়।9 অমল হয় না। 

ভ্রণহত্যা মহাপ।প। সংবাদ পাঠ।ল, এবপ শিশ্ষ- 

গণকে গোপনে প্র্ধা কবা হয়। 

সমাঞ সেবক-__ 

ন্লিনীস্পশ্ে ন্লিলাক্ত-হলঙহ্সিড্ভি, 
১৭০ *. মাণকতভলা ইীঢ, কলিকাত। | 

বিজ্ঞাপিত কেন ড্রন) এনকালান ্িক্া এর নাম উল্লেখ কবিয়া বাপিত করিবেন । 



০1915 ডি, জীব এপ রিনিনিনি সিন সি নী চে হে: এ রাত 

উদ ক 85১8৮ কইল উন রি রি নিলা শি ২ ।.১ ৪ 1: পু ধার ১ শি & 

রঃ ১042: হক 0 লি প৮ 41118 18. 
চির 1৫" 8৫] ৮ ্ 

শ্ 

কিস ৯ চু 
আর গু 

প্রাহুক্কগশেল্ল প্রতি ৪ 

১। “পথ*এর বাষিক মূল্য সডাক ৬২, ভিঃ পি$ খরচ স্বত্তস্ত্র, প্রতি সংখ্য। | 
| ॥* আন । 

২। বৈশাখ মাস হইতে নববর্ষ আরম্ভ হইল। ঘিনি যে মাসেই গ্রাহক 
হউন না কেন, তঁ,হাঁকে বঙসরের প্রথম সংখ্যা হইতে লইতে হয়। পত্রিকা | 
প্রতি মাসের ১৫ তারিখে প্রক।শিত হইবে | ৃ 

ন্বিওভাস্ান্লেল হাল ৪ 
ও এক সংখ্যার ষাগ্মাসিক বাৎসরিক 

পুর্ণ পৃষ্ঠা ৪০২ ২২০২, ৪০৯২ 
অন্ধ পৃষ্টা ২২২ ১২০২ ২২০৭ 
সিকি পৃষ্ঠা ১২৭. ৬৪২ ১২৯ 

জেলী ভ্রেন্য প্রসারকল্পে নি্নলিখিত ন্বিশ্পেস্ হার নির্দিষ্ট হইল £__ 
এক সংখ্যা ষ'ণ্মাদিক বাৎসরিক 

পুর্ণ পৃষ্ঠা ২০২. ১১০৬ ২০০২ 

অন্ধ পৃষ্ঠা ১১৬ ৬৩০. ১১২২ 

সিকি পুষ্ট! ৬ ৩২ ৬০২ 

আববণ পৃষ্ঠা ৪র্থ ৪০৭. ২য় ৩০২ ৩য় ২৫২ 

“পথ”এ প্রকাশের জন্য নৃতন বিজ্ঞপন ৫ই তারিখের মধ্যে জানাইতে | 

হইবে, পুরাতন বিজ্ঞাপন বন্ধ করিতে হইলে ১ল! তারিখের মধ্যে জানান চাই । 

এন কব তলেশেক্ষগাশ্েন্ল জ্রর্ভি ৪-- 

“পথ*এ প্রবন্ধ প্রকাশ করার ভার সম্পাদকমণ্ডলীর উপর। সঙ্গে ডাক 

টিকিট দেওয়া] না হইলে অমনোনীত কোন প্রবন্ধ ফেরত বা কোন পত্রের উত্তর 

দেওয়] হয় না। 

»্পল্িজ্গালক্ক স্পেস 

২৮এ, মহার।ণী হেমস্ত কুম।বা ট্রাট 

শ্য।মবাজার, কপলিকাত। 
১১১১১১১১১১১ / 

|. 



ক) মর সুরু ও এ 

*পৃত্ত জগ্চাতেভ ম্ভঞগাত্ল্ € 

ছাদে ও দে ওযালে লাগা্টব।র অন্য “ এসবেসউল, পলেন্তা্” সম্পূর্ণরূপে ভারতীয় উপাদানে, ভারতীয় 
অর্থে ও ভারতীয় শ্রমিকঘ।র। প্রস্তত। 

“এ, পি, সি, কোট 
দেওয়ালে লাগাইবার ভন্য এস্বেস্টস. হইতে প্রস্তত 

পলেস্ত (রা, ইহ1 ঘয়ের ভিতরের ও বাহিরের দেওয়ালে 

লাগ।ইলে তার কখনও পলোণা” লাগিবে না, যে 

দেওয়ালে লোণ! লাগিয়।ছে তাহার উপর লাগাইলেও 

লোণার চিহ্নও থাকিবে না-_-এবং লোণ। একেবারে 

বন্ধ হইয়া যাইবে, দেখিতে অতি আুন্দর__শ্বেত 

প্রস্তবের মত হইবে, হ্চ্ছা মত রং করাও চলিবে। 

«এ, পি, সি, ফৌণ” 
ছাদে লাগইবার ভন্য এ্বেস্টস্ হইতে গ্রপ্থত 
পলেস্তারা, ইহার ব্যবহারে ছাদের জলপড়। বন্ধ ং₹ইবে 

এবং গ্রীষ্মকালে ছ।দের উত্তাপ ঘবের ভিতর 

একেবারে আসিবে না। 

ছাদ যে রকম ফাটা! হউক না কেন ইহার 
ব্যবহারে একেবারে নুতন অপেক্ষা মজবুত হইবে 

এবং কার্যে ও দেখিতে প্রন্তরের মত হছষ্টবে, 

অথচ ফাটিবে ন|। 

উপরোক্ত ছুই প্রকার পলেস্তার ব্যবহারে খতুভেদে বাহিরের উত্তাপ ও শৈত্য ঘরের ভিতর অনুভূত 

হইবে না, কারণ ইহা এস্বেস্টস্ হতে প্রস্তত। 
'এই পলেন্ত(রা বহুম্থানে বাব্হৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য £- 

সরকারী 

যে'গাঃ- 

অনুসন্ধান করুন :--টেলিফোন নং ২৭৯৭ কলিকাতা 

টেলিগ্র(ফিক ঠিকানা“ 110101)16006* (1309, 

সাধারণ কাধ্য বিভ।গ ( 1১,৮/.1) ), বিলতী হোটেল, 
এক্গিকি উটিভ. ইঞ্জিনীয়'রের ব'টী ও কণ্িকাতার পাত্রী ( [0,০10 191১015 

চটকল। রেলওয়ে, সরকারী 

1,%1%০০ ) বিশেষ উল্লেখ- 

প্রস্ততকারক 

দি এম্বেম্টম্ প্রোডাক্টস কোং 
৮৪এ, ক্লাইভ, স্ত্রী, 

হ্ভতিনচ্ষ্ঞাত্ভা 

বিজ্ঞাপিত কোন দ্রব্য ক্রয়কালীন “ঞ্পএ্রা"এর নাম উল্লেখ করিয়া বাধিত করিবেন । 

মি দা রর 



: হনম্ষতল ও্রক্ষান্ত টভন্তানিন্ক ভ্স্রাি 
ও 

রাসায়নিক দ্রব্যাদির জন্য আপনার 

অর্ডার প্রার্থনা করি 
আমাদের নিকট সর্ববাপেক্গ৷। অধিক মজুত মাল আছে । 

সায়াণ্টিফিক সাপ্লাই (বেল) কোৎ 
২৯ ও ৬০ নং কলেজ গ্রীট মার্কেট, 

০2: ১ হর্স: পালা, রপোহা 2১, ১৪ এ -.. চট “এ গাজসরররএ অন্ত সপ. সর আর্য -নাাররচগাসযশাচ সারাহ রাউটার 

ৰ কলিকাতা । 
( ণতন নম্ধব-__1)11]0 (1 ১৬1). :)7 € 7১ 0911056 সা উঞাত্) 1 এট 1190 

যন নং--বডবাঞজাব ৫২৪ ॥ 

টেলিগ্র।মেব ঠিকানা--:13111 8৮170106110 0৮51 

ন্বুহিলন্কাভ্ডা ন্িভভাঁল হনল্লিকল্তর 

( ৮1011120 ১০1০110০ 6০011 ) 

কাধালয়--২৮এ, মহারাণা হেমন্তকুমারী গ্রীট, 
যান্মম্লাজ্জাশ্লগ ল্ুভিলল্গান্ডা 1 

বাংলা ভাষায় উচ্চাঙ্গের কাধ্যকর। বিজ্ঞানের জ্ঞানদ!ন করা হইবে | 

বর্তমান বিশ্ববিদ্ঞালযের 13. ১৫. এবং 1. ১২৫.র ভুলা ও তদাপন্ষ। কার্যকরী 

শিক্ষ: ও সনন্দ প্রদান কর। হউপে। র 

বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের নূতন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পশাকে সজাব ও সচল 
করিয়! দিবে | 

বিশেষ বিবরণের জন্য কন্মামচিবকে পত্র লিখুন । 

বিজিত "কান দ্রব। ুয়কালান স্শিহ্াা এব নাম উল্লেখ করিদা বার্পিত করিবেন । 



১0875529505 

শীরীরিক ও মানসিক সর্বববিধ 

দুর্বলতায় আশ্চর্য্য ফলদায়ক 

চি ৪ 

৫ অশ্বান +%৫ 

স্বিখ্যাত ও স্ুপনীক্ষিত টনিক 

রা 

রি 

স্ধ্াাখ ৫া 

ইউ) 3.8 78%848527 8 
তন্বক্রল হকমস্সিক্ষ্যান ৩৩ টা 

হ্তান্ত্যমপটিনউউজিক্ষ্যালল গুল্সাল্ক ভন, ভিনঃ ৃ ্ 
ঁ 

কলিকাতা | 
ভী 

68:18 76179703694 7216181851818187% 18188167516 ৬ 

হ্স্প ও গান ১ম 

গ্ভাত্বা গান্সীর বাণী 

সি ডি না 

28, ₹88887855 সই 

৪৮ উই) উউভ%2উ উর উজ জা 

আমাদের বিশাল ভারত, প্রকৃতিদেবার মর্বব শার্বাদমা গত; 

আয্যভূমি। আমরাই আধ্য সন্তান । আধ্যের। কি মাতৃভূমিতে প্রস্তত 
পবিত্র সামগ্রা ছাড়িঘ। আন্য কিছু ব্যবভার করিতে পারে? 

মীর! 
'বু্পনিয্যাস € শাসাধশ দ্ধ প্রস্তকার ক, 

নক্িনন্লাক্ি। 7 

১৪915818.278:91581858:8118166158.81982. 2 ১ 

৮ লি 

তে 

বল 

উকি ৬ ৩.৪ উন 
মহ 

২ হস 
৯৭ 

বিচ্ঞাপিন কোন দ্রব। গুয়কালীন “স্শঞথা” এক নাম ছিল্লেখ পরিম লাদিত কবিন্নত 



ভ্বরকেশবী অশোক রমায়ন | আমলকী রসায়ন 
বি ম্যালেরিয়া অর, দীহা | (শিশি ১, টাকা) | (প্রতি শিশি ১২ টাকা) 

চি হিলি হি বজহীনতী রি স্ত্ত | অঙ্গ, অহীর্ঘ, অগিমান্য বা! 

ী পপ রা (শিশি টু টাকা) ডিদপেপ পিয়াতে অব্যর্থ। লিভার, 
যাবতীয় স্ত্রীরোগ 'অবর্থ, খতু | যক্তৎরো॥ ও ন্মায়বিক দৌর্বল্য- 

(প্রতি শিশি ১২ টাকা) | সঘস্বীয়'ও তিকা রোগনাশক। | নাশক। 

আযর্বেদোক্ত উপাদানে নির্দোষরপে প্রস্তুত। পত্র লিখিলে বিনামূল্ো ব্যবস্থাপত্র ও ক্যাটাল | প্রেরি হয়। 

আনবভাম্স আকেল্পী হেত হ্ুল্ 

জন্তা 

4 ইগ্ডিয়ান সিক্ক হাউম -৮ 

২০৬নং কর্ণওয়ালিস ফ্ীট, কলিকাতা । 

[ ফোন নং বি, বি, ৪১১ ] 

০ এ ০ জন ৬ 2, ৩ ২ চে ৯ হিশ ৯ আনি ও ২ আটা 

বিজ্ঞাপিত কোন জ্রব্য ক্রন্কালীন “শা এ"এর নাম উল্লেখ করিপ্না বাধিড করিবেন । 



অত ৬৮৭ সন 

১৪8৮ 
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ূ | ূ র 

আদি দিন ভর 
* 

মপদার মহাশজের সৌজন্ডে ] চু 

“মু হ&ন দিত ন্ঘণা 
] 

॥ ভুক্ত দ 

৬
০
০
৭
৫
 মগৎ-কথারু ভূমিকা 

২১১ পৃষ্টা 





স্স্থাপসপিসী  পাশল্ স্পপপিন পাশা 
সপ ৮৮ লাপী উি শীল ০৩ তেসপপা াশ্পি নি পা শত কালা লাগ পা সী পপপাজিলা লাপাপা সি পপ কাযা সজচ ীড 

টজ79- -৯১৩০২৩০৮৮ ৰ -ল্ল শল্য 
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মানবের অভিযাঁন 

[ শ্ীযুক্ত দক্ষিণারঞ্চন |মত্তরমজুমদার। বাণীরঞ্জন ] 

মানুষ তাহার আমুকে কখনও ছোট করিয়। দেখে 

নাই। সেবীচে হয়ত অল্পদিন, কিন্তু তাহার কার্গ 

ও কীঠির মধ্য দিয়। (সে ধাচিতে চায় অনন্তকাল। 

এক একটি বর্ধকে সে মেন তাহার বাচিবার ইচ্ছারই 

এক একটি দীপ জালিয়! জ্/লিয়া চলিয়াছে, ঘোর 

অঞ্জাত পথে, নিভীক এবং আশাদাপ্ত প্রাণে । 

মৃত্যুকে সে চাছে না। যদি চাহে ও তাহার আগুনে 

দ্ধ হইয়া আমর হইতে দে চাহে। নিরন্তর 

কর্শের ভিতর দিয়া অমুতেরই সে সন্ধান দিষারাজ 

করিতেছে । এক দীপ নিবিয়া যায়, আবার মতন 

করিয়া দীপ জালা হয়। এইভাবে পথিক মানব বর্ষে 

বর্ষে চলিয়াছে। কে ধন্থ হয়? মুতন বর্ষগুলির 

হধব্বনিতে পথিক ধন্য হয়, অথবা পথিকের মৃত্যুহীন 
প্রাণের স্পর্শে বর্ষগুলি ধন্য হয়? 



১৮১ 

মানবের সভ্যতার অর্থই এই যে, সে পিছ্াইয়া 

যাইতেছে না, সে অগ্রসর হইয়। চলিয়াছে। সে 

শতবার কালের বুকে আছাড় খাইয়া ক্রান্ত হইয় 

পড়িতেছে, কিন্ধ তথাপি মে কালের সহিত সংগ্রাম 

করিতে চাহে। এ তাহার স্পর্ধা হইতে পারে, 

কিন্তু এই স্পর্ধ।ই তাহাকে দিনে দিনে বদ্ধিত করিয়া 

লঙ্গয়া চলিয়াছে। তাহার জীবনের সর্বন্থ, তাহার 

শিল্প, তাহার সাহিত্য কাল ত বার বারই চূর্ণ করিতে 

চাহিয়াছে, কিন্তু কখনও তাহার অগ্রগতিকে দমন 

করিতে পারে নাই । স মৃত্তিকার বুক চিবিয়। বন 

সহল্স বংসরের ইতিহাসকে আবার সম্মখে আনিয়া 

প্ররিতেছে। নিজের কাগ্িগৃহ পুনরায় পূর্ণ করিতেছে । 

আবার নবোগ্মে কম্মসমুদ্র-মন্থণের ব্রত গ্রহণ 

করিতেছে । আকাশে বাতাসে জলতলে' প্ররুতির গুঢ 

গোপন ভাগ্ডারগুলি লুটিয়। লইয়। বিজ্ঞানপথে 

আপনাকে নিত্য নুতন সংগ্রামের উপযুক্ত করিয়। 

বলশালী করিয়া তৃলিতেছে এবং জ্ঞানের পগে ও 

সমাজের পথে সে নিখিলকারণের অধিকারে নিজের 

'নাগ্য উত্তরাধিকার প্রতিষ্ঠার স্থচন! করিয়া দিয়াছে । 

অভএব, এখন এই প্রশ্ন সহজেই আজগিতে পারে মে, 

কাল তাহীকে আয় করিবে কি সে কালকে জয় 

করিবে ? 

এজন্য মাষ এখন শ্রমের মোহ ক।টিয়। উঠিবাএ 

জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছে পুথিবীর সকল দেশেই । 

নন্টষের আম্মায় এবং মান্ষের কশ্মে মে কতটা এক্তি 

অন্ঠনিঠিত আছে, মান্য বিংশ শতাব্দীর দ্বারে 

আসিয়া সে আত্মপরিচয় পাইয়।ছে বলিতে হইবে।, 

যুদ্ধবিগ্র্ে পরম্পয়ের ধন কাড়াকাড়ি করিয়া ধনী 

5ওয়ার অপেক্ষ। বন্ধুতায়। টঠনতিকবলে ও চরিত্র- 

এক্তিতে পরম্পরের মহায়তায় জ্ঞন-বিজ্ঞনাদির 

সন্বিকাশে এবং ব্যবসায় বণিজ) গুভৃতির মিলিত 

গ্পঞর [ ২য় বর্ষ, *ম থণ্ড 

প্রচেষ্টায় অন্তরে বাহিরে প্রকৃত ধনী হওয়াই যে নিখিল- 

মানবের শক্তিবৃদ্ধির গ্রকৃত উপায়,_জগৎজোড়। 

মানুষের আজ তাহা জানিবার বাকী নাই। তাহারা 

ঘে মানুষ, সভ্য হওয়াট। যে মন্ুষাত্বের সোপান এবং 

ভাতার স্থান যে আড়ছগরের মধোও নয়, লোভের 

মধ্যেও নয়, অহমিকার মধ্যেও নয়, শক্তিজ্ঞানের এই 

মুক্তির দুয়ার আজ খুলিয়। গিয়াছে । সভ্যতা শক্রতার 

মধো নয়, মিত্রতার মধে। | স্বাথসর্ববদ্ধত।র মধো। 

নয়, স্বার্থপ্রদরণের মধ্যে । অপরের বিলুপ্তির উপরে 

সভ্যতার মহাসৌণও চিরস্থায়ী হইবে না, কিন্ধু তথা- 

কথিত ক্ষুদ্র বু সকলের প্রাণভিন্তির উপর রচিত 

একথানি কুটারও থে সভার মহামুল্) মণি, আজ 

এই রত্বুপরিচয়ের জ্ঞান মানুষের অন্তরমূলে অঙ্কুরিত 

হইয়াছে । এইজন্য মান্য আজ জ্গৎ্ময় মানুষকে 

ভাই বলিয়। কোণ দিতে ইচ্ছুক হহয়াছে। জাতি, 
ধশ্মাচার, মান, অর্থ সমস্তের অপেক্ষাও মানুষ আজ 

পরস্পরের মধ্যাদাকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়৷ বোধ করিতেছে 

এই নবীন মানবজাতির পতাকাতলে ভবিষ্যৎ জীবন- 

সংগ্রামের 'অভিব।নের জয়ধ্বনি উখিত হইয়াছে । 

এ অভিনব সমর সজ্জা দেখিয়। স্বয়ঃ কালও হয়ত 

মন্তরমধো চমকিত হয়া উঠিতেছেন । 

কিন্ত মানুষের সঞ্চল-_যুগে যুগেই তাহার নিজেকে 

নিজে গড়িরা তোলা । গ্রাণবান্ বাঝের ধম্ম এ 

যে, পাৰিপাশ্বিককে সে নিতান্ত আপন করিয়া লইয়। 

বাড়িয়া উঠে, চঞ্চল শিশু যেমন মাতৃক্রোড় 

অধিকার করিয়া লইর৷ মুহূর্তে মুহুর্তে আপন ইচ্ছামত 

মতৃন্তন্ত পান করিয়া বাড়ে। এই স্বভাবধণ্মে 

মেখানেই মানুষের মধ্যে সত্য প্রথণের স্পন্দন আসি- 

মাছে, সেই প্রত্যেক জাতিতেই, ভোগন্থথ বিলাস 

কিংব। অপরের অনুকরণ স্পৃহা ঘুচিয়৷ গিয়। প্রথমে 

দৃষ্টি পড়িয়াছে আপন আপন দেশমাতৃকার দিকে! 



য় সংখ্যা-_জৈট্ট, ১৩৩৮ ] বাক্যে 

অথচ সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনের চুগ্ধকশলাকা জগং- 
মানবের মহামিলনক্ষেত্রের অভিমুখেই রহিয়াছে । 
এইথানেই মান্গষ শ্রেষ্ঠ । মানবতার যোগ্যতা 
অর্জনের বিত্ত তাহার এইখানে । অন্নে অবহেলিতা, 
স্বাস্থ্যে অবহেলিতা, ভাষায় অবহেলিতা, জ্ঞানৈশ্বর্ধ্য 
অবহেলিতা মাতা যাহার গৃহে, বাহিরের সংগ্রামে 
তাহার অধিকার কিসে? মাতৃন্তন্ত স্থধায় যতদিন না 
সে নিজেকে পূর্ণ সবল করিতে পারে, ততদ্দিন কোন 
পতাকা! বহনের অধিকার দাবী করিতে সে কি লজ্জিত 

নহে? অথচ সে মানুষ, যেখানে যে মান্ষ আছে 

তাহার সহিত কোন একটা সম্পর্ক রাখা তাহার 
ধশ্ম | 

প্রাচীন জগতের সভ্যতার মূলে যে দর্শন ছিল, 

হয়ত ভাব, গুণ বা কম্মগত, বংশগত অথনা ব্যক্তিগত 

ভিত্তি নির্দেশ করিয়! তাহার ব্যাখ্যা হইতে পারে, এমন 

কি' ধর্ম্সংস্কারের উপরেও এ যুগের এ প্রকারের কোন 

কোন ব্যাখ্যাকে দাড় করাইবার চেষ্টা করা যাইতে 

পারে; কিন্তু সত্যদ্রষ্ট। খধষিদের পবিত্র সঙ্গীতে, মিশরীয় 

বিরাট স্থাপত্যে, গ্রীক সৌন্দধ্যস্থা্টতে, রোমক নায় 

বিধিতে, চৈনিক শিল্পে, দিখিজয়ীদের বীরত্বে, নাইট- 

এরাগুদের নিজ জীবনে, অশোকের স্তপ্তে স্তভে এবং 

এ সকলের পরবর্তী কালের ইতিহাসের গ্রতোক জীবনে 

এবং চিক্ছে প্রত্যেক সভাতার বিকাশ চেষ্টাই 

একটি সত্যে নিত্য অনুস্যত হইয়। চলিয়াছে, ইহা প্রুব | 

সেই সত্যটি হইতেছে, আপনার জাতির সংগঠন এবং 

জগত্প্রতিবেশীর সঙ্গে বোগ। সেই যোগের অবগ্ 

প্রকারভেদ থাকিতে পারে, কিন্তু সকল সভাতাই 

নিজেকে পুষ্ট করিয়াছে তাহার আপ্রাণ চেষ্টার, এবং 

হয়ত জগতে দিয়াছে তাহারও বেশী । 

নে 

এখন নুতন যুগের দান-প্রশ্নের কাছে আসিয়। 

অব্ভিম্মান্য 

প্রত্যেক জাতি একবার নিজেকে ভাবিয়া লইতেছে । 
যাহার কিছু আছে সে ভিন্ন কেহদ্িতে পারে না। 
অথচ দিতে না পারিলে জগং-সভ্যতায় গণনার সংখ্যায় 
তাহার স্থান নাই। এই অন্ভই ইউরোপ, এনিয়া, 
আফ্রিকা, আমেরিকা, ওসেনিয়া_-প্রত্যেক মহাদেশ- 
বাসীর সম্মুখে এই সমস্থ উপস্থিত হইয়াছে যে, তাহারা 
কি করিয়াছে এবং কি করিতে পারে। হয়ত কোন 
মহাদেশের ঝুলিটি কোন কোন হীরামণিরত্বে ভারী; 
কিন্তু তাহার কোন রন্তু হয়ত এ যুগে অচল, আবার 
কোন মহামূল্য রত্ব হয়ত একালে ভাঙ্গান চললে না, অত 
মূল্য কে সঞ্চয় করিয়াছে যে দিতে পারিবে? স্থতরাং 
সমন্তা। অঙ্কুলি নির্দেশ করিয়া বলিতেছে,_-“কৈ) কতই 
তোমরা চেষ্টা করিলে, তোমাদের বৃভূক্ষা কেন দূর 
হয় নাই? বুকের পাঁজরে ছুংখও তোমাদিগকে কেন 
শেলবেধ বেদন! দিতেছে, হুখও কেন স্ুচীবেধ বেদনা 
দিতেছে ? গৃতে গৃহে কোথাও কেন অন্তরে নির্বি্ব 
শান্তি নাই?” মানম হইয়া আজও যে অশান্তির 
সাহচধ্য ছাড়িয়া নিজেকেই শান্তি দিতে পারিল না, 
সে কোন্ জোরে আর দিবার কথা বলিবে? তাহা 
হইলে এত শতাব্দীর যুদ্ধ সে কি বুথ হইয়ান্থে? 

৯১৩১৫ 

মানুষ একথাটি এখন গভীরভাবে চিস্ত। করিতেছে। 
কণ্্মসম্য।, অন্নবস্ত্রের সমস্তা, অভাব অভিযোগ, বিলাস- 
লালসার সমস্া_-সকলেরই ভিতর দিয়া সে দেখিতে 
পাইতেছে, তাহার গন্থবা পথের স্তর সে হারাইয়াছে 
কি ন।। সম্ভবতঃ তাহ| হারায় নাই, কিন্তু কেন 
জীবনগতি জটিল হয়া যাইতেছে ? উহ্ভা সরল, শান্ত, 
সপ্লীতিপদ হইয়া কেন মান্থষের নামকে এগনও সার্থক 
করিয়। তুলিতে দিতেছে ন। ? 

সে ইহার কারণ এখন আবিষ্কীর করিতে পারি- 

মাছে । সে উপলব্ধি করিতে পারিতেছে যে, কালের 
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সহিত মহাসমরে তাহার পক্ষের সৈন্তসজ্জার স্থকৌশল 

এখনও সম্পূর্ণ ধরা দের নাই। আন তাহার তীক্ষ ও 
দিব্য দৃ্ট, হৃদয়ের গভীর চিন্তা, চেতনার বিগলিত 
অশ্রধার, তাহাকে সহস। সেই অমৃতসিক্ত দিনগুলির 

প্রতাষকালে আনিয়! উপস্থিত করিয়াছে, যে দিনে, 

বুদ্ধ, লোকপ্রাণের সঙ্গে আপন প্রাণ মিলাইয়া, চাহিয়া- 

ছিলেন__ 

সংঘের শরণ লও 

খ্রীষ্ট চাহিয়।ছিলেন- 

_ সবার ছুংখভার আমাকে দা? 

চজরত চাহিয়াছিলেন_ 

| তিনিই এক , তীর সন্তান সকলেই ভ্রাত। 

এবং আক্রিকার যুগমানবের মনঃপ্রাণ9 ব্যাকুলতায় 

দ্রব ভইয়। চাহিতোছে 

এস মাচষ। এস আগার পরম আপন ' 'এস নারায়ণ! 

খধিরা ভুবনপ্রত্ুষে : বলিয়াছিলেনঃতে 

'আমুতস্য পুত্র; 1 অমৃতের যাহার। সন্ত।ন, তাহাদের 

পরম্পরের মধ্যে মৃত্যু কোনরূপে আপিয়া কেন স্থান 

পাইবে? নারায়ণ শুধুই দরিদ্রের ভিতরেই কি শুধু 

ধনীর ভিতরেই নন, অথবা কেবল ছূর্ববল বা কেবল 

গ্রবলের নন, তিনি সকলেরই 

তাহার অতুলা শক্তি ও নিরাট শশ্ব্য বিশ্বে 

ছড়ান পহিয়াছে- রাজার চিত্তে কাঙালের বুকে, 

মধ্যবিত্তের গ্রাণে। সবখানেই অপরিমিত তইয়া। 

তিনি কাহাকেও ক|হার 9 কর্ষণ।ভিখ[রী করিয়। রাখেন 

নাই। মানুষের সেই আত্মবলের প্রকৃত জন সেই 

অপরূপ উশ্ব্যর সন্ধন যে জাতির মধ্যে যখনই 

নিলিয়াছে, "তখনই সে জাতি অসীমরূপে সমৃদ্ধ 

হইয়াছে । সমাজ প্রভৃতির নিথ্যাচারের পঙ্ক হইতে 

যে জাতি মুক্ত হইয়াছে, সেই এ সমৃদ্ধির দর্শনল।ভ 

তখনই করিয়াছে। প্রাচীন নবীন সমস্ত ইতিহাস 

ভিতরেই মধ্যে । 

স্ঞ্ | [ ২য় বর্ষ, ১ম খণ্ড 

ইহার সাক্ষ্য দিবে । প্রত্যেক জাতির ভবিষ্যৎ ইতিহাস 
অতীত ও বর্তমানের এই হিসাবকে আর তুচ্ছ করিতে 

পারিতেছে না এবং প্রত্যেক জাতির, ধরিতে গেলে, 
এখন এমন কি প্রায় প্রতিটি ব্যক্তিত্বই, ক্ষুদ্রত্ব ও 

বৃহত্বের সকল গণ্ডি ভেদ করিয়া প্রকৃত সত্যের 

সম্মুখেঃ সমান ক্ষেত্রে আসিয়া, নবীন উদ্যমে জীবন্ত 

জীবনের প্রগাণ দিবার কর্তব্য ও গৌরবলিপ্লায় হৃদয় 

দিয় টাডাইয়াছে | সে হৃদরথানিই তাহাকে আবার 

মৃতন করিয়! গড়িয়াছে এবং তাহাকে জাবনরণের 

সৈম্তসঙ্জার হুসন্ধান দিয়াছে । নবীন জগতের নুতন 

অভিথানের নবীন মানবের জন্ম এই হদয়ক্ষেত্রে ! 

সর্বত্রই "ও সকলেই এই নল বিশ্বমাননশিশ্বর 

অভিনন্দন করিতেছে । এ অভিনন্দনের অথ ই 

হউতেছে-_টন্য হটতে মুক্তি, লঙ্জ। হইতে উদ্ধার এবং 

মহামাননতেের প্রথম সবুজ রেখাটি অঙ্কন করা। 
মানবীয় ধর্মের উপযুক্ত এই সবুজ ছায়্াচ্ছন্ন পথেই থে 
মানুষ আন্মদর্ণনের আনন্দথানিকে জিনিয়া লইয়। 

জাগতিক এবং উন্নততর উভয় জীবনেরই সকল প্রকার 

রণের সম্ম্খীন হইবার পূর্ণ বল সঞ্চয় করিবে তাহার 

সন্দেহ (কাথাও নাই । 

সকল জাতিতে এই জন্তই ম|য়ের মন্দিরে হর্ষ- 
(কোলাহল শ্রুত হইতেছে । শিশুগোপালরূপে নারায়ণ 
জননী যশোদ|কে বিশ্বদর্শন করাইয়াছিলেন। আবার 
ঘৌবনোজ্জল পুর্ণ জীবনের হ্ববর্ণপামায় তিনি সথা 
অর্জ্বনকে বিশ্ববূপের জ্ঞানদ।ন করিয়াছিলেন | আজ 

বি শতাব্দীর নবীন বিশ্বমানবও তাহাদের ব্যথার 
মধ্যে, তাহাদের বুত্তক্ষার অন্তরালে, তাহাদের কর্মের 
পিপাস।ার পাগরতটে দাড়াইয়া বলিতেছে-_-মা 
আমার শিশুহস্তের বাধন খুলিয়া দাও, আমাকে কন্ম- 
প্রেরণার কোলে তুলিয়া লও, আমি তোমাকে বিশ্ব- 
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দর্শন করাইঈটব। তোমার ক্ষীর ও ননীর ভাগারে 

আমাকে ক্কৃ্র দহ 'ও তস্কতর করিয়া! রাখিয়! তৃপ্ত ছইও 

না, ভাগারে আমাকে ছাড়িয়। দাও, আমি প্রদুল্প ও 

পুষ্ট হইয়া একদিন বিশ্বধেছু ছুহিয়! তোলার পুরীতে 

মহাভাগারের মহাপ্রতিষ্টা করিব; আমি সম্ভানরূপে 

ধন্য হইব, তুমি জননীরূপে ধন্যা হইবে। আবার 
প্রত্যেক জাতির প্রাজ্জ হদয়খানি প্রতিবেশীকে 

বলিতেছে, সখা, কালকে জয় করিতে হইবে, মানুষকে 

তাহার শ্রেষ্ঠ “্বধম্মা পালন করিতে হইবে ) আমরা 

অচ্ছিষ্ন, আমরা ত ক্ষুদ্র নহি, আমরা বিরাট? যাহা 

কিছু অসৎ মানুষের জগ২ হইতে তাহাকে বিসর্জন 
দ্বিতে হইবে, কোমার রথের গতিকে জগনুখী করিতে 

হ্টবে, এস, তোমার রথরশ্মি আমরা গ্রহণ করিব, 

পরম্পরে ধন্য হব । 

এইরূপে দেশে দেশে জাতিতে জাতিতে মান, 
দ্বণা, মাংসর্ধা, হিংসা, লোভ এবং ছূর্বলতা ইত্যা্দিকে 

দলন করিয়া, মাতৃদ্ঃখমোচলের গৌরলনবনীর 

যাচঞায় এবং সুহানের করপ্রসারণে “অভিজাত', 

“নির”, উচ্চ", সা, “নংখ্যাল ঘিষ্ট সখা।গরিষ্ঠা, কম্মী? 

বেকার", “অস্পৃশ্য, “নিরক্ষর িদ্বান্', “দরিদ্র” ধনী? 

“শিল্পী, সাধু, স্ত্রী ও পুকষ'-ভুবনময় ব্যাকুল 

গোপালদল এবং জগতের জ্ঞানবীর, কম্মবীর ও কর্ণ 

সারথিগণ উদ্ুখ হৃদয়ে একত্র হইতেছেন, তাহারই 

বেধুরব ও কন্ুগীতি গৃহে, মিলনে, পথে, প্রান্তরে এবং 

সমূত্রের কূলে কূলে সর্দত্র্ ধ্বনিত হইতেছে । 

ধ্বনিত হইতেছে আপন আপন বুকের মাতৃ- 

ভাষায়। কেন না ব্যগার ক্রন্দন এবং 

উংসাহের আনন্দ সকলের অপেক্ষা প্রকাশের নিত্য 

স্থান এইখানে । আপনাকে বিগলিত করিয়া এবং 

আপনাকে পূর্ণ বিকশিত করিয়া বুঝানো যায় এই- 

খানে। প্ররতর আর উপায় নাই। এইস্বম্তই দেশে 

মাভ্বন্নেল্ত্র নভিিম্ঘাভ্য সউন্ন 

দেশে বেখুগান এবং কম্বুনাদ এইরূপেই বাৰ্রিয়া 
উঠিতেছে। সে পবিত্র গীতে বাতাস পবিস্র 

হইতেছে । দেশ এবং বীরেরাও পরিভ্রত্তর হইতেছেন। 
কারণ এই যে, প্রত্যেক দেশের ও প্রত্যেকের আপন 

মর্শের নিগুঢ় চরম কথা যেমনই আত্মমর্্যাধায় তেমনই 
মর্মমতর ব্যাকুলতায় অগোপনভাবে একেবারে বুকের 

ভিতর হইতে স্পই করিয়া দিয়! বলা হইতেছে । 

অদাধারণ এবং সাধারণের সন্কল বাণীকেই এইরূপ 

নিঃসন্দিপ্ধভাবে এক দেহে মৃর্ধ হইয়া জগংপদ্মদলে যেন 

আপন আপন বীণাবাদনে নিরত দেখা যাইতেছে । 
ইহাতে জাতির শিক্ষা-দীক্ষার পূর্ণ পরিচয় সকল 

ব্যাপারে অকপট হইয়া উঠিয়া সকল কালিম৷ ধুইয়া 
দিতেছে । জাতির প্রকৃত মূল্যের সাক্ষাৎ পাওয়ার 
পরস্পরের মধ্যে সম্মানবোধ বাড়িতেছে। হৃদয়ভাব 

প্রকাশের বাধ্যবাধকতাহীন মুক্ত স্বাচ্ছন্দ্যে আপন 

আপন সম্মানের আনন্দ লইয়া জাকিতে 

জাতিতে প্রাণের নিবিড়তুম যোগের সেতু দৃঢ় হইয়া 

গড়িয়া উঠিতেছে । তাহাতে প্রত্যেক গতির মধ্যেই 
উৎসাহ এবং মুখে হালি প্নেখা যাইতেছে । মনে হই- 

তেছে, জীবনগঠনের রক্তধার এবং কালনংগ্রাথে পথ 

কাটিয়া লইবার প্রণান তরবারি তাহার! পাইয়াছে, 

তাই তাহাদের এত জয়গান। জগহং-মানবের মধ্যে 

সুদূর ভবিষ্যতে মহামিলনের ফলে কোনও দিন 

মানবের সকল দেশের ভাষা এক ভাষা হইবে কিন। 

আজ তাহা বল! যাস্ধ না কিন্তু অতি নিকটে সে 

দিন, থে দিন এক এক জাতির মাতৃভাষার এক একটি 

রঙের --_ সর্ধবসমন্থয়ে গড়া হইবে নিখিলমানবের 

পতাকা । 

এই পতাকাতে আপনার রং যোগাইয়। দেওয়া 

আজ যাহার্দের বাকী আছে, আঙ্গ তাহার্দিগকে 

উঠিতে হইবে । নিজের শিল্পে এবং নিদের সাহিত্যে 



সা 

বে রমনার, তাহা বেনন জগতের তৃপ্তির জন্য ধরিতে 

হইবে, তেমনি, উহাই জাতির আপন জীবন শোষণের 

দুগ্ধ । সাংসারিক প্রয়োক্জন পূরণে, গুণের বিকাশে, 

উপার্জনের প্রধান উপায় শিল্প; আর মানুষকে নিত্য 

অস্তরে মানুষ করিয়া গড়ে সাহিত্য । পরস্পর ছুটির 

সহায়তা জাতির গতিকে দ্রুততর এবং বহুমুখে 

বিস্তৃততর করিয়! দেয় । দেখিতে দেখিতেই জাতিকে 

অগ্রগামী করে । একথ। ভারত আগেও জানিয়াছে। 

উচ্চ নীচ সকল জ্ঞানকে সহজ সরল সাধারণ ভাষ।র 

ভিতর দিয়া এবং মহান্ শিল্পজ্ঞানকে বহুল ও স্ুপ্রচুর 

করিয়া দিয়া বৌদ্ধভারত আসমুদ্র বৃহত্তর ভারতের 

সর্ধসাধারণকে একদিন সত্যই এই ছুপ্ধ পান 

করাইয়াছিল। আজ বাহারা জীবনকে ত্যাগে 

সরল কর্রবার এস. গ্রহণে সপুনত করিবার পিবিটী 

আয়ত্ত করিনা! লইতে পারিতেছে, ভাহার।ই মবলত।কে 

করতলগত করিবার উপায়টি পাঈতেছে সহজে। 

অনাড়ধধর জীবনখাজ্ঞার মধে) আদর্শকে আস্তরগত 

করিয়া, জাতীয় সাহিতোর ভিতরে বিশ্বের সকল 

জ্ঞ।নবিজ্ঞানের আলোকটীনে  ধপ্রিয়া, স্থুবিবেচিত 

পথের প্রজ্মলেত দাপে বিশ।ল কম্মভুনিপ মধ) দিয়। 

যাহাদের যাব্র!র আরম্ত, সত্য বীরের আখ্যা একদিন 

ভাহারাই পাইবে । তাহার জন্য প্রতিটি জাতিকে 

তাহার শিক্ষ। ও সদাজকেই সকলের আগে এই 

উজ্জল জীণনের উপযোগী করিয়। লইতে হইবে। 

চারিদিকে ক্ষু্র বৃহৎ বহু উপায়ে নিদ্দেশ লুতন 

বসন্তের মুকুলের মত উদগত হইবে, সমাজ পরস্পরের 

বেদনার সহাহ্ুভূতিতে হইবে পূর্ন, শিক্ষা হইবে 

সংশোধিত, লোকশিক্ষ। হইবে প্রচুর এল নান। শাখায় 

কার্যকরী, অন্ন ও বস্ত্র সমহ্। হইবে স্বাবলধনে 

সার্ক; ভাব। আপন জাতির সমস্ত আবেগ ও 

আকাঙ্ষ। কুড়াইয়া আনিয়। এমন শক্তিশ।লিনা হইবে, 

যে, বিরাট কম্মবস্ত্রকে চালাইবে দে। অকাতর শ্রন 

ঞ্শঞ্র [ ২য় বর্ষ, ১ম খণ্ড 

এবং পরম্পরের সহায়তা, জাতির এই দুইটি বানু 

সকল আপদ অপসারিত করিয়া, সকলেরই ধর্মকে 

মানবত্বের যে অমল পল্স।সনে স্প্রতিষ্ঠিত করিবে, 

তাহার সকলগুলি দলই শুত্র, সুন্দর সুসমঞ্স। 

তখন ঈবং বিশ্রামক্ষণে দেই দুঈটী সংবন্ধ বানর 

মধ্যে যে হৃদয়, সেই হৃদয়ের রঙে জগজ্জনের পতাক:র 

মধ্যে অকম্মাৎ থে রর্ট লিখিত হইবে, প্রভাতের 

তপনকে তাহার উপরে অস্কুলি স্থাপন করিয়া ভ।বিতে 

হইবে, আঙ্গ কাহার আমি? কালের অথব। 

মানুষের? 

মাষও নিশ্চয় ভাবিবে, কত যুগ পার হইয়া 

আসিয়াছে, এইবার আবার কত মতন যুগ পার হইতে 

হইবে। 

যুগউবার শুও এমন মুহর্তটিতে কোন জাতির 

কে।নন্রপে ব্যর্থ হবার অবসর ন,'ঈ । কেন না এ 

আহ্বান সমগ্র জগতের । জগছ্ের আহ্বানের উত্তর, 

বে মানব, তাহাকে দিতেই হইবে । আপনার দন 

বঙ্গডূমি জগতে কগন৭ অল্প করিষা দেয় নাই। 

আজ তাহাকে তেমনই কপিয়। দিতে 

নারায়ণ তাহার প্রতিটি চিষ্ভে, ভাবে এবং কশ্মে সচল 

এবং প্রাণভরা মৃত্তি পরিগ্রহ করিবেন, তাহার প্রভিটি 

পূলিকণা জাতির ও জগজ্জাতির রত্ুপ্রন্থ নিত্তসম্পদে 

পরিণত হইবে; মুক্তগগনের আলোর মত তাহার 

মন্তিক, উদ।র মাঠের মত তাহার হাদয়, নদীর সগরা- 

ভিমুখী ধারার মত তাহার সহশ্রমুগ প্রয়।স__ঙ্গলে, স্থলে 
পল্লাতে, নগরে, নিজেফে সুসার্থক করিয়া তুনুক। 

যেন কোন ছেদ ইহাতে না থাকে । তাহার জ্ঞান- 

পুরী ও কন্মপুণীর .ভতরে বাহিরে জীবনের সাং] 

তাহার খ্য।তিকে অমৃতনিিক্ত করিয়া জাগিয়া উঠুক। 

অন্দরে এবং সদরে বিশ্বের সঙ্গে বেমে চলিবে জগহ- 

লোকের গণনার সংখ্যায় যে তাহার নামের উল্লেখ ম্পই 

হহলে। 
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টি টির আনন্দন্থর দিরা থাকে, তবে 

মান'বর নব অভিবানের বোধনের প্রভাতে, তাহার 

অধিকারও অশেষ। 

রঞ্জেন রশ্মির ইতিহাস 

[ অধ্যাপক (যুক্ত স্থশীলচন্্র রায় চৌধুরী ] 

( পূর্বান্বৃত্তি ) 

অনেকেই বলিয়! থাকেন যে অধ্যাপক রঞ্জেনের 

এক্স-রেজ আবিষ্কার সম্পূর্ন অপ্রত্যাশিত, কিন্ত 

তাঁহার আবিষ্কার অপ্রত্যাশিত অথবা এই আবিষ্কার 

এতদিন পর্য)ন্ত অজ্ঞাত থাঁকাই অপ্রত্যাশিত তাহা 

টিক বলা ঘায় না, কারণ খুব সম্ভব বিয়োগরশ্মি 

লইয়। পরীক্ষাকালে অনেকেই এই মূতন বশির সাক্ষাৎ 

পাইঈয়।ছিলেন, কিন্তু কেহ্ট ইহাকে চিনিতে না হতার 

গ্রণ গ্রহণ করিতে পারেন নাই । শুর উইলিয়ম্ 

ক্রুক্দ এক সময় তাহ।র পরাক্ষ|গারে সবস্জে রঙ্গিত 

কতকগুলি ফটোগ্রাফের কাচকে বিকৃত হইতে 

দেখিয়।ছিলেন , কিছু ইহা বে ক্রুকুসগোলক হহতে 

নিহহ্থত রঞ্জেন রশ্মির কার্য সে সয় তাহা বুঝতে 

পারেন নাই । বিজ্ঞানের কোন প্রদিদ্ধ আবিদ্বারই 

একজনের চেষ্টায় সফল হয় নাই। বিয়োগরশ্মি 

লইয়। অনেকেই সাধন! করিরাছিলেন, কিন্ধু সৌভাগ্য- 

ব্ণওঃ সেই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিলেন অধ্যাপক 

র্েন। 

ঙ্ 

১৮১৫ সালের খেবভাগে রঙ্গেন তাহার থল 

আবিক্ষারের বিবরণ প্রকাশ করিলেন । ভিনি 

জানাইলেন বে, ইহা বেরিয়ম্ প্রযাটিনোসাইনাইডের 

উপর পড়িয়া উহাকে দীপ্তিমান করে, মোট। কাগজ, 

কাষ্ট, চামড়া, মাংস বা হাল্ক! ধাতুদ্দলক সহজে ভেদ 
করিয়া বায় '9ও ফটোগ্রাফের কাচকে বিকৃত করে। 

তিনি আরও লক্ষ্য কিলেন যে এই রশ্মির ভেদণক্তি 

পদার্থের গুরুত্বের উপর নির্ভর করে; যেমন মাংস 

যত সহগ্গে ভন করিতে পারে, অস্থি তত সহজে নয়। 

ম্যান্যমিনিয়মূ ইত্যাদি লঘু ধাতুফলক সহজে ভেদ 
করিতে পারে, কিন্তু সীলক প্রভৃতি গুরুভার ধাতু 

ইহার নিকট অন্বচ্ছ। রঞ্চেন ঘর্দিও এই নবরশ্মির 

প্রকৃতি নির্ণ॥ করিতে পারেন নাই, ্থাপি ইহা যে 

বিয়োগবশ্মি সম্পূর্ণ বিভিম্ন তাহা 

দেখালেন , কারণ বিয়েগরশ্মি্ স্ায় ইহার গ্রবাহ- 

পথ চুম্বক ছারা বাকাইনে পারা বায় শা। 

হহতে 

বহার 
সঠিক প্রক্ুতি নিণীত না হইলেও সাধারণ আলোকের 

নহিত অনেক সাদৃশ্য লক্ষ) করিলেন । 

এপিকে ভখন ও পধ্যস্থ বিষোগরশ্মির প্রকৃতি 

নিরপিত হয় নাই, কাহার উপর অধ্যাপক রঞ্জেনের 

এই অপূর্ব আবিষ্কারে বৈজ্ঞানিক মহলে হৃতন 

কৌতুহল উদ্দীপিত কর্দিন। অনেকেই ইহার 

তণ্যান্থুন্জানে নিযুক্ত হইলেন, সুতরাং পুনরায় বাগ্- 

বিশ্ঞপ্তা চলিতে লাগিল। একদল বলিলেন, ইহ 



'ভডিটে 

বিয়োগরশ্মির ম্যায় জড়কণ! সমগ্লিমাত্র তবে তাড়িত- 

'ভারবিহ্হীন বলিয় চুম্বক দ্বারা আক্কষ্ট হয় না। 

অপর দল স্বীকার করিলেন যে ইহা! সাধারণ আলোক 
রশ্মিপুঞ্ের ন্যায় ঈথরতরঙ্গ উদ্ভূত বটে; কিন্তু ইহা 
পাধারণ আলোকতরঙ্গের ন্যায় ঈথরকণার তিব্যক্- 

কম্পন দ্বারা উৎপর নহে। ইহ! শব্ধতরঙ্গে বাযু- 

কণার ন্তায় ততরঙ্গপথে লম্বালম্থি কম্পন দ্বারা উৎপন্ন । 

তৃতীয় দল বলিলেন যে, আলোকতরঙ্গের সহিত 

কোনও পার্থক্য নাই । 

যাহা হউক, রঞ্ডেন রশ্মির প্রকৃতি নির্ণর লইয়া 

এইরূপ তর্কবিতর্ক চলিতে লাগিল। ইতিমধ্যে 

১৮৯৭ সালে ইংরাজজ বৈজ্ঞানিক প্রমিদ্ধ পদার্থ- 

বিজ্ঞানবিং অধ্যাপক স্যার জে, জে, টম্সন্ তাহার 

বহু নিপুণ পরীক্ষা ও গণনা ছারা বিয়োগরশ্মি যে 

অতি ন্থুক্স বিযুক্ততাড়িত কণিকার সমষ্টিমাত্র 

সে বিষয়ে সকল সন্দেহ দূর করিলেন। তিনি 
বলিলেন যে, এই সকল কণিকা ত্রুকূসের মতান্থযায়ী 

জড়কণিক! অপেক্ষাও অতি স্ুক্ম, ইহার্দের জড়ত 

কিছুই নাই, ইহারা খাটি তাড়িত। অধ্যাপক টম্সন্ 

ইহাদের তাড়িতের পরিমাণ, গতিবেগ (প্রতি সেকেণ্ডে 

প্রায় ১৯০০০ মাইল ), ভ্রব্যমান যো সন্তা ('সর্ধবাপেক্ষা 

লধু উদজান পরমাণুর সত্তার ৮: স্মংশ ) ইত্যাদি 

সকল তথ) নিরূপণ করিলেন। তিনি এগুলির নাম 

দিলেন অতি পরমাণু । কিন্তু পরে জনষ্টন্ ঞ্রেনি 

প্রদত্ত নাম অনুসারে ইহার! [বিধুক্ততাড়িতন নামে 

অভিহিত হইয়াছে । ইহারা এত ক্ষুদ্র যে এক 

গ্রাম (৯৫৪৩২ গ্রেণ ) বিষুক্ততাড়িতন পাশাপাশি 

রাখিলে নেই পংক্তিটি (লাইন ) এত দা্থ হহবে 

যে উহা, পৃথিবা হুইতে কুধ্য পনর বার ঘুগিয়া 

আসিতে পারে। ইহাকে বৈজ্ঞঞনিকগণ বিযুক্ত- 

তাড়িতের পরমাণু ব৷ ক্ষুদ্রতম অংশ ধাধ্য করিয়াছেন 

এবং পরে ইহা নিঃসন্দেহক্ধপে প্রমাণিত হইয়াছে যে, 

ষ্পঞ্থ [হর বধ ১ম পণ্ড 

এই বিষুক্ততাড়িভনই একমাত্র মূল পদার্থ 'যাহাম্বারা 
বিশ্বের সকল পরমাণু গঠিত; ইহাই একমাত্র শক্তি 

যাহা সকল ব্রন্মাণ্ডে বিভিন্ন মুক্তিতে প্রকটিত। 
বিয়োগরশ্মির এই বিষুক্ততাড়িতনের কোথা 

হইতে উৎপত্তি? বাযু নিফাশিত গোলকের' ভিতর 

তাড়িত প্রবাহ চালাইলে বায়ুর অপুগুলি বিশ্লিষ্ট হইয়। 

যায় এবং এই বিশ্লিষ্ট অংশের কতকগুলি বিযুক্ত- 

তাড়িত ও কতকগুলি যুক্ততাড়িত যুক্ধ থাকে। 
বিযুক্ততাড়িতযুক্ত বিশ্লিষ্ট অংশগুলি গোলকের 
যুক্ত তাড়িতদ্বার ও যুক্ততাড়িতযুক্ত অংশগুলি বিযুক্ত 

তাড়িতদ্বারের দিকে আকৃষ্ট হয়। গোলকের ভিতর 

ব।মুর চাপ হাস হইলে যুক্তত।ডিতবাহক কণিকাগুলি 

অতি ভ্রতবেগে বিযুক্ত াড়িতদ্বারের দিকে ধাবিত 

হইয়া তাড়িতদ্বারের উপর আঘাত করিবার ফলে 

উহা হইতে বিযুক্ততাড়িতন নির্গত হম়। হহা 

ব্যতীত যুক্ত তাড়িতদ্বারের নিকটস্থ বাযুকণাও ধাক্কা- 

ধান্কির ফলে বিশ্লিষ্ট হইয়। বিঘুক্ততাড়িতন নিঃহ্ুত 

করে। এই মুক্ত বিষুক্ততাড়িতন সমূহ বিবুক্ত 
তাড়িতদ্বার হইতে ভামবেগে প্রতিহত হইয়। বিপরাত 

দিকে ধাবিত হয়; এবং এই বিষুক্ততাড়িতন- 

ল্লোতই বিয়োগরশ্মি নামে অভিহিত। 

বিযেগরশ্মি সন্ধে প্রায় সকল তথ্য জান। হইলেও 

বৈজ্ঞানিকগণ রঞ্জেন রশ্মির প্রকৃত তথ্যের মীমা। 

করিয়। উঠিতে পাপিলেন ন।। দেখা গেল, সাধারণ 

আলোকরশ্মির ন্যায় হহ। সরলরেখায় ধাবিত হয় 

এবং রশ্মিপথে রক্ষিত পদাথের ছায়। নিক্ষেশ করে, 

ফটোগ্রফের কাচ বিকৃত করে) কিন্তু সাধারণ 

আলে।কের ন্যায় ইহাকে দর্পণে ফেলিয়। প্রতিফলিত 

করা যায় না, ত্রিকোণ কাচ বা কাচপুট দ্বারা ইহার 

পথের তিষ্/কৃবর্তন হয় ন।, এবং স্কটিক জাতায় 

পদার্থ দ্বার সাধারণ বর্ধনুখী আলোকতরঙ্গের 
স্পন্দন শৃদ্ধালত করিক্সা যেমন একশুখা করা যায় 
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ইহাকে সেরূপ না যায রী জিবন রিভার 
বৈজ্ঞ/নিকের ধারণা হইল যে ইহা সাধারণ আলোক 
পধ্যায়তৃক্ত, যদিও ইহাদের প্রকৃতি সকল বিষয়ে 
অনুরূপ নয়। তাহারা বলিলেন ঘে, রঞ্চেন রশ্মির 
তরজদৈরধ্য সাধারণ আলোকতরঙ্গের তুলনায় অতি 
ক্ষুদ্র বলিয়া! প্রচলিত উপায়ে উভয়ের সাদৃশ্বা প্রমাণ 

করা যায় না। দপণ, পারদ প্রভৃতি দ্বার! সাধারণ 

আলোকরশ্মি প্রতিফলিত হইবার কারণ এই বে, 
উহাদের উপরিতল নিখুঁতভাবে মহ্তণ না হইলে 9 
সে অসমতা আলোক তরঙ্গদৈর্ঘোর তুলনায় 
উপেক্ষণীয়; কিন্ত রঞ্জেন রশ্বিতরঙ্গ এত ক্ষুত্র যে অতিশয় 
মক্কণ পদ্দার্থও ইহার তুলনায বন্ধুর, সেজন্য এই সকল 

পদার্থের দ্বারা ইহার প্রতিফলন সম্ভব নহে । কক্ষ- 

প্রাচীর বা বৃক্ষাদি দ্বারা শব্বতরঙ্গ প্রতিফলিত হইতে 

পারে, কিন্ত আলোকতরঙ্গ পারে না, কারণ আলোক- 

তরঙ্গ শব্ঘতরঙ্গ অপেক্ষা অনেক ক্ষুপ্র। দৃশ্য আলোক- 

তরঙ্গদৈর্ধায *-১.- ইঞ্চির কাছাকাছি, কিন্তু ্রুতি- 
গ্রাহ্য শব্দতরঙ্গদৈর্ঘ্য ত্রিশ পয়দিশ ফুট পর্যন্ত 

হইতে পারে। প্রাচীর বা বৃক্ষাদি শালোক- 

তরঙ্গদৈর্ঘ্যের তুলনায় বন্ধুর হইলেও শব্তরঞ্জ- 
দের্ঘ্ের তুলনায় মস্থণ বলা যাইতে পারে। রঞ্জেন 
রশ্মির ক্ষুদ্র তরঙ্গদৈধ্টের জন্যই মে সকল উপায়ে 

সাধারণ আলোকের প্রকৃতি পরাক্ষা করা মায় 

সে সকল উপায় এক্ষেত্রে কাধ্যকরী হয় ন।। 

যাহা হউক, স্যার জর্জ ্টোকৃন্ '৪ পরে স্যার 

জে, জে, টম্সন্ রঞ্জেন রাশ্মার উৎপত্তির এই কারণ 

স্থির করিলেন থে, বাযুনিঞ্ষাশিত গোলক মধে) বিষুক্ত- 

তাড়িতনগুলি বিযুক্ততাড়িতদ্বার হইতে ভীমবেগে 

ছুটিয়া আসিয়া অপরদিকে কোন কঠিন বস্বর উপর 

ধাকা দিবার ফলে এ বস্তুর পরমাখুসমূহ চঞ্চল হইয়া 

ঈথরে স্পন্দন কৃষ্টি করে এবং এই ম্পন্দনজাত 

আলোকই রঞ্ধেন রশ্মি | 

লগ্ন স্টিল ইনিিহাস রা 

বাড বিযুকতভাড়িতনগুলি আসিয়া ধা 
মারিতে পারে সেজন্য রঞ্জেন রশ্মি উৎপাদন করিবার 

কাচগোলক ( বঞ্চেনগোলক ) মধ্যে বিষুক্ততাড়িত- 

স্বারের ঠিক বিপরীত দিকে কোন গুক্ষভার 

ধাতুনির্মিত তাড়িতদ্বার ( লক্ষ্যপ্বার ) এইরূপ বক্রভাবে 
রক্ষিত হয়, যেন রশ্িপুঞ্ণ বতদূর সন্ভব গোলকের 

(৬নং চির) একপার্খে সংগৃহীত হইতে পারে। 

৬নং চিত্র 

বিযুক্ততাড়িতন শ্রোতকে লক্ষাদ্বারের উপর কেন্দ্রীভূত 

কগিবার জন্য বিযুক্ততাডিতদ্বারকে নতোদর করা হয়। 

বিঘুক্ততাডিতনের আঘাতের ফলে লক্ষ্যত্বার অন্যন্থ 

উত্তপ্ত হয়, সে নিমিত্ত ইহার জন্য সহজ দ্রবণশীল ধাতুর 

পরিবর্তে প্রথমে প্র্যাটিনম্ বাবহৃত হইত | অধুনা 

অধিকাংশস্থালে ইহা টাৎষ্টেন নামক পাতুর ছার! 

গ্রস্থত হয়। গোলকমধ্স্ত বাধুশন্তার মাতা ও 

ভ|ডিতপ্রবাহের চাপের উপর উঠা হইতে প্রা 

রশ্মির কার্ধ।করা শক্তি নি£র কবে। 

পালে অধ্যাপক বালা রঞ্জেন রশ্বি- 

তরঙ্গের স্পন্দন শুঙ্থলিত করিয়া একমুখী করিতে 

সমর্থ হইয়। সাধারণ আলোকের সহিত ইহার 

সাদৃশ্ঠের প্রমাণ দৃঢ় করিলেন। পরে ১৯০৭ সালে 

জান্মান বৈজ্ঞানিক ভান্ স্থির করিলেন যে, সাধারণ 
আ.লেোকতরঙঈগদৈধ্য রধেন রশ্মির তবঙ্গদৈর্ঘা অপেক্ষা 
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প্রায় দশ সহম্রগু) অধিক। এইরূপে উভয় আলো- 

কের সাদৃশ্যের প্রমাণ দূরীভূত হইতে লাগিল বটে, 
কিন্তু, ১৯১২ সালে ইহার সকল সন্দেহ দূর করিলেন 
জাশ্মীনীর অন্তর্গত মুুনিক সহরের অধ্যাপক 

ফন্ লাওয়ে। তিনি রঞ্জেন রশ্মির প্ররূতি পরীক্ষা 
করিবার জন্য এক অভিনব উপায় আবিষ্কার 

করিলেন-। তিনি বলিলেন যে রঞ্জেন রশ্মির অতিশয় 

ক্ষুদ্র তরঙ্গদৈর্ধ্যের জন্ত কাঁচ, জল, পারদ প্রভৃতি 
সাধারণ বস্ব ছারা ইহার প্রতিফলন, তির্যাগ- 

বর্তন প্রভৃতি আলোকধর্ম পরীক্ষা সম্ভব হয় না, 

কিন্ত সকল' দানাদার বস্ত্র ভিতরে অণুপরমাধু গুলি 

এরূপ সুল্ প্রণালীবদ্ধভাবে সঙ্জিত থাকে যে উহা- 

দের অন্তরস্থ অণুপরমাণু দ্বারা রঞ্জেন রশ্মির প্রকৃতি 

পরীক্ষা কার্য চলিতে পারিবে । অধ্যাপক লাওয়ের 

এইরূপ মত প্রচারের পর ফ্রিডরী এবং ক্লিপ্সিং একত্রে 
পর বং্সবরেই এ মতান্যায়ী পরীক্ষায় কৃতকার্ধ্য হইয়া 

ৰঞ্জেন রশ্মি সাধারণ আলোক হইতে বিভিন্ন এইরূপ 

মতবাদদিগণকে নীরব করিলেন। এখানে বলিয়া 

রাখা ভাল যে মিছ্রি, লবণ প্রভৃতি যে সকল 

জিনিষের দানা দেখা যায় তাহা রাই যে শুধু দানাদার 
তাহা নয়। অধিকাংশ পদার্থই দানাদার। অনেকে 

শুনিয়া আশ্চম্য হইবেন যে, তুল! বা রেশম দানাদার, 

কিন্ত কচ দানাদার নয়। 

প্রতিফলন ৪ তিধ্যগ্বর্তন ব্যতীত সাধারণ 

'আলোকের আরও একটি ধম্ম আছে । কোন পুষঙ্গবিণীর 

দুই স্থলে একই সময়ে ছুইটি লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিলে 

এ ছুই স্থান হইতে উৎপন্ন তরঙ্গলমূহ চতুদ্দিকে 

অগ্রসর হইবার কালে উহাদের মধ্যবত্তী কোন 
যায়গায় দেখা যাবে যে, উভয় দিক হইতে আগত 

তরঙ্গে তরঙ্গে কাটাকাটি হইয়া কোথাও কোথাও 

ছুই তরঙ্থই লোপ পায়। বাুর ভিতরে শবতরঙ্গ ও 

এইরূপ কাটাকাটি হইয়া দুই বা ততোধিক শবে! 

স্পা [হন ব্য, ১ম খণ্ড 

মিশিয় নিঃশবতা আনয়ন করে। উজলতরক্ষ "ও 

শব্ধতরলের ন্যায় সাধারণ আলোকতরঙ্গেরও এইরূপ 

কাটাকাটির ফলে আলোকে আলোকে মিশিয়৷ 

আধার ঘটে। আলোকের এই ধর্মকে ব্যতিকরণ 

বল! যাইতে পারে। 

অধ্যাপক লাওয়ের আবিষ্ষার বিজ্ঞানের সম্পূর্ন 
মৃতন অধ্যায়ের সৃ্টি করিল। ফ্রিডরী ও ক্লিপ্লিংএর 
পরীক্ষার পর ইংরাজ বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক ব্র্যাগ এ 

তাহার পুজ দানাদার বস্র বিভিন্ন ভলে সজ্জিত 

পরমাণু দ্বার প্রতিফলিত রঞ্জেন রশ্মিতরঙ্গের সাধারণ 

আলোকতরজের ন্যায় ব্তিকরণ ধন্ম পরীক্ষার পর 

এই উভয় আলোকই যে সমপ্ররুতিসম্পন্ন এ বিষয়ে 

আর কিছুমাত্র মতছৈধ রহিল না। 
সাধারণ রশ্মি-নির্বাচক যন্ত্র ( ১1)901'0500]১8 ) 

রঞ্জেন রশ্মি পরীক্ষার অন্ুপযুক্ত বলিয়া অধ্যাপক 

্র্যাগ এই কার্ষে/র উপযোগী ম্ূতন রশ্মি-নির্বাচক 

যন্ত্র উন্তাবন করিয়া গত কয়েক বৎসরের মধ্যে তন্বারা 

বনু দানাদার পদার্থ পরীক্ষার ফলে শুধু রঞ্চেন রশ্শি 
সম্বন্ধে নানা তথ্য আবিষ্কার করিলেন তাহা নহে, 

তিনি এ সকল দানাদার পদার্থের অভ্যন্তরস্থ অশু- 

পরমাণু বিন্যাসের গুট রহস্য প্রকাশ করিলেন। 

তাহাদের পিতাপুত্রের গবেষণা ধাতু 'ও স্টিক 

বি্যায় নবরূপ দ্রান করিয়া রূপায়ন বিজ্ঞ/নকে 

চিরঞখখণী করিয়াছে । যে কাধ রাসায়নিক বিশ্লেষণ 

দ্বারা এতকাল প্রকাশ করা সম্ভব হয় নাই, রঞ্জেন রশি 

সেই সব গৃঢ় তত্ব বাহির করিয়া দিল। একটি 
উদ্দাহরণ দ্বারা উহা বুঝাইতে চেষ্টা করিব। 
অনেকেই জানেন যে গ্রাফাইটু ও হীরক একই 

অঙ্গারের রূপান্তর মাত্র; কিন্তু গ্রাফাইটু জিনিষটি 

বেশ নরম ও সহজলভ্য বলিয়া সস্যা, আর হীরক 

অতীব কঠিন ও মহার্থ। কি কারণে একই পদার্থের 

এই প্রকার বিভিন্ন রূপ ও গুণ হইল ইছার প্রক্কুত তথ্য 



'হত্ব লংখ্যা-জ্যেষ্ঠ,। ১৩৩৮ ] 

ইতিপূর্বের' রাসায়নিকের! ঠিক করিতে পারেন নাই। 
কিন্তু অধ্যাপক ক্র্যাগ তাহার রঞ্জেন রশ্মি-নির্বাচক 

বঙ্জ দ্বারা গ্রাফাইট ও হীরক পরীক্ষা করিয়া তাহাদের 

বিভিন্ন তলে অবস্থিত পরমাণুসমূহ দ্বারা প্রতিফলিত 

রশ্মির তীব্রতা মাপিয়া বা আলোকচিত্র উঠাইয়া 

তাহ! হইতে উহাদের অপুপরমাণু বিন্যাসের নমূন! 

গঠন করিয়া দেখাইলেন যে বিভিম্ন বিন্যাসই উহাদের 

কাঠিন্য, ভঙ্গগ্রবণতা, দ্রবণোস্তাপ, স্থিতিস্থাপকতা 
ইত্যাদি বিভিন্ন ধর্ষের হেতু । ব্র্যাগের প্রস্তুত এই 
দুই পদ্দার্থের আভ্যন্তরীণ গঠনচিত্র ( ৭নং ও ৮নং 

চিত্র) দেওয়া গেল। ব্রাাগ্ এইরূপ বনু দানাদার 

জিনিষ লইয়া তাহাদের আভ্যন্তরীণ গঠনরহস্থা প্রকাশ 

করিয়াছেন। এই কার্যে আমেরিকান বৈজ্ঞানিক 

হাল্ ও ইংরাজ বৈজ্ঞানিক মোজলের নাম বিশেষ 

উল্লেখযোগ্য । 

ভতগ শুরষ্িিলল ইভান 

মণ্ডলী ইহার সম্বন্ধে নানা জটিল প্রশ্নের মীমাংসার 

ব্ত্ত থাকিলেও সাধারণ অগং উহা গ্রাহ্থ না করিয়া 

এই রশ্মি জনসাধারণের কি কার্যে লাগিবে ও কতদূর 
উপকারে আমিবে তাহারই অনুসন্ধানে ব্যাপৃত ছিল। 
ইহা চিকিৎসাশান্ত্রে বিশেষতঃ অস্ত্র চিকিৎসকগণের 

মহছুপকার সাধন করিবে, চিকিৎসকগণ অচিরেই 

তাহা বুঝিতে পারিলেন। অতি শীগ্রই দেশবিদেশে 

এই অদ্ভুত রশ্মির বিষয় প্রচারিত হুইয়া রঞ্জেনের 
বশঃসৌরভ চতুদ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইল ও তিনি নানা 
সম্মানের অধিকারী হইলেন। স্বয়ং জার্ম্মীন সমাট্ 

তাহাকে নিশেষ সম্মান প্রদর্শন করিলেন। 

অস্ত্র চিকিৎসায় রঞ্জেন রশ্মির উপকারিতা এত 

শীত্ব সকলেই উপলব্ধি করিলেন যে, আবিষ্কারের পর 

সামান্য এক বৎসরের মধ্যেই ইহা সকল দেশের 

চিকিংসকগণ দ্বারা ব্যবহৃত হইতে লাগিল, এবং 

( ৭নং চিত্র ) 

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে অধ্যাপক রঞ্চেনের অপূর্বব রশি 

আবিষ্কারের পর হইতেই নানাদেশের বৈজ্ঞানিক- 

অন্তান্ত রোগনির্ণয় বিষয়েও ইহার কার্ধ/কারিত। 

১৮৯৭ সালের গ্রারস্ভেই জান গেল। 
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(৮ন* চিত্র) 

রাঞ্ন রশ্মির উপকারিতা চতুদ্দিক বিদিত হইবার 

গ্রারস্তকালে অনেক কৌত্ৃক প্রদদ ঘটন। শুনিতে পাওয়া 

গাউত। একজন স্ত্রীলোক পায়ব অঙ্ুলিতে 

কিছুকাল হইতে অতিশয় বন্ত্রণা বোধ করিত। যন্ত্রণা 

এক এক সময় এত বুদ্ধি প্রাপু হইঙ যে, তাহার মনে 

হইত, অঙ্গুলি কাটিয়া না ফেলিলে উ্ভার উপশম 

হইবে না। 

যন্ত্রণার জন্য জা বাবহার কর! দূরে থাক সোজা 

হয়া ঠাডাইবার উপায় ছিল ন|। ডাক্তার উপর 

হহতে ফোডা ইত্যাদি কিছুরহ লক্ষণ দেখিতে পাইলেন 

ন|। পরীক্ষা করিয়া বুঝিতে পারিলেন মে, খেবপ 

মাপর লত। ব্যবভার করা উচিত বরাবর তদপেক্ষ। 

(ছাট জা জোর কর্িযা ব্যবহার করা ফলে 

পদাঙ্ুলির অস্থি বাকিয়া গিয়াছে, সৃতরাং অন্ত 

চিকিৎসার পূর্বেন তাহার ছে!ট জতা ব্যবহার ত্যাগ 

করিতে হইবে। স্বীলোকটি কিন্তু ডাক্তারের কণা 

বিশ্বান করিতে বা ছোট জতা ব্যবহার করিতে রাজী 

হইল না। ডাক্তার তখন নবাবিদ্কত রঞ্জেন রশ্মিদ্বাবা 

তাহার পদান্থুলির অস্থর ছায়াচিত্র দেখাইয়া স্থ্ী- 

লোকটির বিশ্বাস উৎপাদন ৪ তাহাকে ছোট জুতা 

ব্যবহার ত্যাগ করিতে রাজী করাইলেন। 

ইংলগ্ডে এই রশ্মির প্রথম উপকারিত| লাভ 

করিল উন্নশ বংসর বযসের একটি বালক। ক্রিকেট 

(খলায় তাহার হাতের কনিষ্ঠ অঙ্কুলির উপর বলের 

এপ আঘাত লাঁগে যে তাহাতে অঙ্ুলিটা একেবারে 

বকিয়। রুহিযা ছিল। অন্গুলি সোজ। করিতে ব৷ 

হস্ত মুষ্টিব্ধ করিতে গেলে সে ভীষণ যন্ত্রণা অনুভব 

করিত। চিকিংসকগণ বলিলেন (ম, অঙ্গুলিটী সম্পূর্ণ 

কাটিয়া ফেলা ভিন্ন অন্য কোন উপায় নাই। তখন 

কেহ কেহ নূতন রশ্মিব সাহান্য লইয়া অঙ্গুলি মধ 

প্রত ব্যাপার গ্রত্য্ষ কপিতে পরামর্শ দিলেন । 

রঞ্জেন রাম পরীক্ষা (দখা! গেল বে, অঙ্গুলি মধ্যে 

একটি মুতন অস্থি উদগত ও বুদ্ধিপ্রাপ্ূ হইয়া উষ্ভার 
(শষ দুই গ্রস্থিকে সযুক্ত করিয়াছে । তখন সামান্ত 

অস্ত্রোপচার দ্বারা নুতন অগ্থিটী কাটীযা ফেলায় সহজেই 

রোগ নিম্মল হইল এবং অঙ্গুলিটীও রক্ষা পাইল । 

ইংলগ্ডের স্যার রিচার্ড গ্রেগরী তাহাব নিজের 

একটি কৌতুক প্র ঘটনার উল্লেথ করিয়াছেন । রঞ্জেন 



২য় সং যান, ১৩৩৮ 

রশ্মি প্রচারিত হইবার হ্রিন পরে অধ্যাপক 

হাবণর্ট জাাক্সন্ একদিন তাহার ছুই একজন বন্ধুকে 

এ নব রশ্মির অদ্ভুত ক্রিয়! দেখিবার নিমন্ত্রণ করিলেন। 

শ্তার রিচা গ্রেগরী বন্ধু গৃহে যাইবার পথে একটি 

ছাতা ক্রয় কগিলেন। ক্রয় করিবার সময় দেকান- 

দাওকে বিশেষ কবিয়া বলিলেন দেন ছাতার হাতল ও 

দণ্ডের ভিতর কোন জোড়। না থাকে । এ উপদেশ 

অনুায়ী দৌকানদার তাহাকে একটি ছাত। দিয় 

বলিয়৷ দিল ঘে উহার হাতল ও দণ্ড একই কাষ্ঠখণ্ড 

দ্বারা প্রস্তত। স্যার রিচার্ড দোকানদারের কথ 

সম্পূর্ণ বিশ্বাস ন! করিয়া বন্ধুগৃহে পৌছিয়। নব রশ্মির 
দ্বারা উহা! পরীক্ষা করিবার কল্পন। কারলেন। 

অধ্যাপক জ্যাকৃসন্ রঞ্জেন রশ্মি সাহাব্যে ছাতাটির ছায়া 

চিত্র লইয়া দেখিলেন যে, হাতলটি দণ্ডের সহিত স্তর 

দিয় জোড়া আছে । অবশ্য উপর হইতে স্কুর অস্টিত 

কিছুষ্ট বুঝিবার উপায় ছিল না। যাহা হউক, ফারবার 

পথে যখন ছাতাটি ফিরাইয়া দেয়া হইল, 'তথন 

(দাকানদার যে নিশ্চয়ই বিস্মিত হঙয়া গিয়াছিল 

তাহাতে আর সন্দেহ কি? 

চিকিৎসাবিভাগে রঞ্চেন রশ্মি বে ক্রমণঃ সর্বাপেক্ষা 

গৌরবের আসন অধিকার করিয়াছে সে বিষয়ে কোন 

মতভেদ নাই। ইহার সাহাধ্যে শরীরাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট 

সুচ হইতে আর্স্ত করিয়া! গোলাগুলি পধ্যন্ত কোথায় 

ও কিরূপভাবে অবস্থিত আছে, তাহার সঠিক 

নির্ধারণ কিন্ব।৷ অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কোন অস্থি ভাঙ্গিয়া 

গেলে বা কোথাও নুতন অস্থি জন্মাইলে তাহাদের স্থান 

নির্দেশ ইত্যাদি নানাবিধ বাাপার সন্ধে সম্পূর্ণ 

নিঃসন্দেহ হইয়া চিকিংসকগণের অক্ত্রোপচার কাধ্য 

অনেক সহজ হইয়াছে । ইহা ব্যতীত যক্কৎ 'ও পাকস্থলী 

সম্বন্ধীয় রোগ, পাথরী, ক্ষমা ও অন্যান্য নানাবিধ রোগ- 

নির্ণয় কাধ্য ইহা দ্বারা অতি সহজে ও সংশয়শৃন্তারূপে 

সম্পন্ন হয়। চিকিংসাবিভাগ ছাড়া আরও কত 

ননিভগ্ব ন্লস্লিল ইতিহাস ১০৫ 

্রকারে-_বিশেষত: ব্যবসাক্ষেত্ে বে রহ নে 

উপকারে আসিয়াছে তাহার সম্পূর্ণ তালিকা দেওয়। 
কঠ্তিন। 

রঞ্জেন রশ্মির লাজসরঞ্জাম ( ঈনং চিত্র) বিনা 

আধুনিক যুন্ধায়োজন অসম্পূর্ণ; কিন্তু যুদ্ধে 
ইহা বে কেবল আহত সৈনিকের অক্ত্রচিকিংসায় 
ব্যবহৃত হয় ভাহা নথে। যুদ্ধে ব্যবহ্থত 
গোলাগুলির ভিতর ফাটল বা অন্ক কোন খুঁত আছে 

কিন। তাহা এই রশি সাহায্যে পরীক্ষ। করিয়া লওয়া 

হয়। ইহ! ব্যতীত কত বিবিধ ক্ষেত্রে বিশেষতঃ 

পাশ্চাত্য দেশে ইহা প্রযুক্ত হইতেছে স্চাহা শুনিলে 

আশ্চন্য হইতে হয়। গল্ফ খেলার বল হইতে আরম্ত 

করিয়। ব্যোমধানের বিভিন্ন অংশের কাঠ ৪ লৌহাদি 

ইহার সাহামযে পরীক্ষা করিয়া দেখা ভয়। উহার 

সাহায্যে হীরক ৪ অন্যান্য মণিমুক্তাদি নকল কি আসণ 

তাহা জানিতে পারা খায়, চিনি নয়দ। ইত্যাদিতে 

বালু, খড়ি ইতি মিশ্রিত আছে কিন। বুঝিতে পারা 

যায়। শুনা নায় বে অনেক গচিকোলেট' ব্যবস।ঝা 

চকোলেটের ভিতর কোন ধাতুর গুভা ইত্যাদি মিশান 

আছে কিনা রঞ্জেন রশ্মি দ্বারা হা পরীক্ষা করে। 

শুদ্ধ আফিসের ব্ন্মচারীগণ নন্দেহ হঠলে কচ্গ। ৪ 

শীলমোহরাঙ্গিত বাক্সের ভিতরের জিনিবণন্রাদি ইহার 

সাহায্যে দেখিয়। লইতে পারেন । ইভাব বাবহ|র 

ক্ষেত্র এতদূর বিভ্তুত হইয়াছে (৭, কোন কোন ঢত। 

দোকানেগ এই রশ্মির সরঞ্াম গ্রস্ত থাকে মাঠ। 

দ্বারা জুতা ক্ররকালে লুতন তাভার 

'অস্থিগুলি কিন্প সহজ অবস্থায় আছে ভাহার ছারাচিত্ত 

(১০ নং চিত্র) তখনই ঞেভাকে দেখাহয়। দেগয়। 

হয়। 

মোটের উপর দেখ। যাইতেছে মে, এই সাগান্ত 

সময়ের মধ্যে বঞ্েন রশ্মি চিকিৎলাশান্ে। রসায়ন 'ও 

পদার্থবিজ্ঞান, পূর্তবিজ্ঞান এবং শিল্প 9 ব্যবসা 

ভহর পায়ের 
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(পরতে সর্বস্ত্রই উচ্চামন গ্রহণ করিয়াছে । স্থতরাং 

ভবিধ্যতে হহার সাহ।যো জগতের আরও অধিক উন্নন্তি 
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সাধিত হইবে ইহা সহজেই অন্মান করা যায়। 
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[শ্রীযুক্ত সুনীলক্ণ রায় চৌধুরী ] 

লীলাময়ী প্রকৃতির ক্রিয়াকলাপের সম্পূর্ণতা ও 
তাহার শক্তির খেলার যুদ্ধূতা ও উদ্দামতা লক্ষষা 

করিলে কাহার হৃদয়ে না স্বতঃই এই জগতের সৃষ্টিকর্তা 

ভগবানের প্রতি আকৃষ্ট হয়। ভাবুক ভক্ত গাহেন_ 

--বিল্রে তরু বল, 

কে তোরে সাঁজায়ে দিল পত্র পুষ্প ফল।” 

তাহার হৃদয় ভক্তিতে পূর্ণ; কিন্কু হয়ত জগতের 

সহত্র ভোগ্যবস্তর আকর্ষণ ও ব্রহ্মময়ীর মায়া ভাবুকের 

উচ্্বাসকে বিপথে চালিত করিয়। কোন সময়ে 

তাহার হৃদয়ের ভাবধার! শুকাইয়া দিতে পারে। কিন্ত 

যে বৈজ্ঞানিক হৃদয়ের ভাবের সহিত জড় চক্ষে বৃক্ষের 

অস্তিত্বের অগুপরমাণুর সহিত পরিচিত হইয়া দেখিতে 

ও বুঝিতে পারে যে কে তাহাকে এরূপ নিখুঁতভাবে 

পত্রপৃষ্পফলে সাজাইয়। দিয়াছে মে কখনও যোগন্রষ্ 

ব! পথভ্রষ্ট হইবে না। আমরা আকাশে, বাতাসে, 
জলে, স্থলে, পশ্পক্ষী ও মমুষ্যরাজ্যে অসংখ্য রকমের 

সৃষ্টি স্থিতি ও লয়ের ক্রিয়া দেখিয়৷ ভগবানের লীলায় 

অভিভূত হইয়া তাহার দিকে আকৃষ্ট হইয়া থাকি; 

কিন্তু যদি আমরা আরও সম্পূর্ণভাবে জানিতে পারি 

যে এই পঞ্চভৃতের অন্তরতম প্রদেশে কি গ্রবল ক্রিয়া 
ও প্রতিক্রিয়া সকল চলিতেছে তাহা হইলে আমরা 

চিরদিনই, ভগবানের সাঙ্গিধ্য অন্থুতব ও ভোগ 
করিয়। পরমানন্দে দিনপাত করিতে পারিব। 

তরুলতা প্রভৃতি কিভাবে আমাদের পরিত্যক্ত 

নিশ্বাসের বিষাক্ত বায়ু নীলক্ঠের ন্যায় নিজেরা গ্রহণ 
করিয়! লইয়৷ নিজেদের বৃদ্ধি সাধন করে ও আমাদের 
প্রশ্থাসের বাষু অনবরত অক্লান্তভাবে সানন্বে পরিষ্কার 
করিয়া দিতেছে, কিভাবে জীবের জীবনদায়ী বায়ুর 
অমৃত অতিরিক্ত গ্রহণে যাহাতে তাহ! আমাদের ক্ষতি 

সাধন না করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা ভগবান করিয়া 

রাখিয়াছেন, তাহা জানিতে ও বুঝিতে পারিলে সংশয়িতা 
হৃদয়ও স্থট্টিকর্ভার দিকে আকুষ্ট হইতে থাকে । 

প্রকৃত ভক্ত, প্রন্তত জ্ঞানী, প্রকৃত কশ্ী আপন 

হদয়তন্ত্রী হৃষ্টিশক্তির স্থরের সহিত মিলাইয়া 

জগতের সকল তথ্য অবগত হইয়া ভগবানকে গ্রাপ্ত 

হইয়৷ থাকেন। জনসাধারণের মধ্যে ভগবানকে জানি- 

বার এবং তাহাদিগকে প্রকৃত স্থখ ও আমনের উৎস 

কোনখানে তাহা বুঝাইবার নিমিত্ত ভারতবর্ষে অনেক 
গ্রকার সাধন প্রণালী অবলহ্থিত হইয়াছে ও হইতেছে । 

বিজ্ঞানের মধ্য দিয়! ভগবং সাধন| বা ভগবং প্রাপ্থির 

পরও বিজ্ঞান সাধনা প্রাচীন ভারতে বিশেষভাবে 

প্রচলিত ছিল। 

বৃক্ষের থে প্রাণ আছে তাহা ভারতের প্রাচীন 

ভিষকৃগণ অবগত ছিলেন বলিয়া মানবব্যাধি দূরী- 
করণের জন্য কোন বিশেষ গুষধ প্রস্ততকালে কোন 

বৃক্ষোৎপাটন করিতে হইলে তাহার! প্রাণীহত্যার 
তুল্য কষ্ট উপভোগ করিতেন ও সেই সকল বৃক্ষের 
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নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিয়। তাহাদের মুলোৎপাটন 

করিতেন । 

বজের শক দেখিয়। আমর। ইন্দ্রের শক্তি পত্রিমাপ 

করি, কিন্তু অুপরমাণুর মিলন ও বিচ্ছেদে যে শক্তির 

গ্রকাশ হইয়া থাকে তাহা জগতের অতি বড় জড়বাদা 

"এ অবিশ্বাদীর হৃদয়েও ভাবের তরঙ্গ তুলিয়াছে। 

বিজ্ঞানের চরম জ্ঞান বদ্দি বস্ততাস্ত্িক ইউরোপের 

ভাবরাজ্যে এইকপ পরিবর্তন সাধনে সক্ষম হইয়া থাকে, 

তাহা হইলে ভারতবর্ষে এ জ্ঞানের প্রদ্ার কিরূপ ম্বফল 

প্রসব করিবে তাহা সহজেই অনুমেয় | 

বাস্তবিক আন্রকাল ভারতবর্ষে প্রকৃত ধর্ম কোথায়? 

বেঠার ও যুক্ত প্রদেশবাসিগণ সকল বিষয়েই অতিরিক্ত 

ধশ্মর 'দ্।হাই দিল্লা থাকেন। তাহার! বাঙ্গালীকে 

মংন্য ও মা:সভে।জী বলিয়া ত্বণা করেন ও নিজের! 

ধর্মের দিকে অনেকটা অহিংসত্রতী ৷ তাহারা দিবা- 

রাত্র নিজের শরীরকে স্বুল হইতে স্বলতর করিতেছেন 

(কবলমাপ্্র কিভাবে লাঠি দ্বার! নিঙ্গের দেশের লোকের 

মন্তক চূর্ণ করিবে সেই উদ্দেশ্টে এ বেহারদেশবাসী 
(গায়ালারা৷ কিরূপ নিম্মমভ।বে “গোমাতাকে' শোষণ 

করিতেছে, গোবংসের চশ্মনিন্মিত কৃত্রিম গাবৎস 

নিম্মীণ করিয়া এ গাভীগুলিকে কিরূপ নির্মম ও নিষ্ট্র- 
ভানে প্রতারিত করে তাহা দেখিয়া অতিবড় পাষগ্ডের, 

অতিবড় অধাম্মিকের হদয়9 বিদীর্ণ ভইয়। যায়| 

তঃপর তাহারা এ সকল পূর্ণযৌবনা গাভীগুলিকে 

কসাইয়ের হস্তে সমর্পণ করে। বাস্তবিক যদি এ সকল 

বাক্তি শিদেদের প্রকৃত ধশ্মকে বুঝিতে পাঁরিত, তাহা 

হইলে তাহারা এপ জঘন্থা কাষ্যে কখনও লিপ্ত হইত 

না। সন্ধায় উহার! শীকষ্ণের ও রামসীতার ভজন! 

করে, অথচ সারাদিন এ সকল কাধ্যে লিপ্ত থাকে। 

ইহাই কি ঘোর কুসংস্কারের ফল নয়? 

আমাদের দেশেও দেখিতে পাই আজকাল পলী- 

গ্রামবাসিগণের মধ্যে সৌহাদ্দা ও সন্তাব বলিয়া কোন 

সঞ্র [ ২য় বধ, ১ম খণ্ড 

জ্রিনিষই নাই। ধশ্মের প্রধান অঙ্গ হইতেছে মৈত্রী, 

কিন্তু পল্লাতে অতি ক্ষুত্র ও সামান্য কারণে গ্রাম্য বিবাদ 

আর্ত হর পরে তাহা প্রবলাকার বারণ করিয়া দশ 

বিশ, এমন কি, পঞ্চাশ বখ্সর ধরিয়া ৪ চলিতে থাকে । 

ফলে গ্রাম্য শ্রী গ্রাম পরিত্যাগ করে। ধশ্ম তখন 

কোথায় থাকে ? 

সেই জন্য দেশের অজ্ঞানান্বকার দুর কপিতে 

হইলে দেশব্যাপী বিজ্ঞানের জ্ঞান প্রচারের প্রয়োজন 

হইবে । তাহ! হইলে দেশ কুসংস্কার বজ্জিত ও মোহমুক্ত 
হইয়। প্রকুত ধন্মের ও কশ্মের পথে চলিতে শিখিবে ও 

স্বরাজ লাভ করিয়া জগতকে আদর্শ আীবনবাক্রার 

প্রণালী শিক্ষা দিতে পারিবে । যদি আমর। বিজ্ঞান 

পাঠ করি ও বৈজ্ঞানিক পরীাক্ষাগারে নানাবপ 

রাসায়নিক পরাক্ষ। সকল পুষঙ্থান্ুপুঙ্থব্ধপে লক্ষ্য করি, 

তাহা হইলে ন্থনিশ্চিতভাবে বুঝিতে ও দেখিতে 

পারিব কি এক অপূর্ব শক্তি দ্বারা এই জগৎ চালিত 

হইতেছে, আপাতদুষ্ট বিবদমান বিষয়গুলির মর) 

দিয়া কি এক একতার মধুর ফক্তগ্রবাহ বহিয়া 

চলিয়াছে। সাধারণভাবে বোঝা কঠিন ও কষ্ট 

সাধ্য হইলেও আমরা যদ্দি বিজ্ঞানাগারে ধবগ্রহপাত 

সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করি, তাহা! হইলে 'স্বধন্মন', “পরধর্্া” ও 

বিগ্রহের প্রকৃত অর্থ অবগত হইয়া জীবনকে সরল ও 

সহজ পথে চালিত করিতে পারি । নানারূপ আপাত 

মনোহর 'ও পরম্পর বিরোধী শক্তি সকল আমাদিগকে 

আর বিচলিত কা কর্তব্যন্রষ্ট করিতে কিছুতেই সক্ষম 

হইবে না। 

তারপর জড়বিজ্ঞান মানুষকে বস্ততন্ত্রবাদী করিয়া 

তোলে বলিয়। তাহ! ঘ্বণ। করা চলে না। কারণ 

আমাদেরই শাস্ত্রে আছে জড় বলিয়া কোন জিনিষই 
নাই, সবই প্রাণবন্ত । আচাধ্য জগদীশ: চন্দ্র বনু 

মহোদয় ধাতু ও প্রস্তরের জীবন স্পন্দন দেখাইয়াছেন ; 
ধাতব পদার্থের মানব 'ও পশুপক্ষীর ন্যায় ক্লান্তি 
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আছে। জড়ের আবার ক্লান্তি কেন? এ সকল 
' তথ্য অবগত হইলে জগতে হ্থখ ও শান্তির যথেষ্ট বৃদ্ধি 

হইবে । 

আমাদের এই বাঙ্গালাদেশে একপ প্রবলভাবের ও 

শক্তির বন্যা এক সময়ে আসিয়াছিল যাহ দ্বারা এদেশ- 
বাসিগণ তখন ইচ্ছ। করিলে নিজের! 'ত স্বাধীন থাকিতে 

পারিতই, অধিকন্ক জগতের সকল দেশের স্বাধীনতা 

লাভের সহায়ক হইতে পারিত; কিন্তু সে শক্তি, সে 

ভাবের বন্যা ক্ষয় হইয়া গিয়াছে, নিজেদের সমাজ- 

জীবনকে বিধিনিষেধের লৌহনিগড়ে বন্ধন করিতে ও 

তাহার চতুর্দিকে বহির্জগতের সহিত সর্বব সম্বন্ধ 

বিচ্ছেদকারী প্রাচীর গাখিতে । 

যদ্দি তথাকথিত জড়বিজ্ঞান বা জীবন-বিজ্ঞানের 

সম্বন্ধে আমাদের কণামাত্র জ্ঞান থাকিত, যদি 

কিছুমান দৃরদৃষ্টি আমাদের থাকিত, তাহা হইলে 

কৌলিন্যের দোহাই দিয় সে সময়ে যে বহু বিবাহের 

প্রচলন করিয়া নিজেদের অদম্য ও অফুরন্ত শব্তি- 

প্রবাহকে অবাধে ভোগের পথে ও ক্ষয়ের নদীতে 

চালিত করিয়াছিলাম, তাহা কখনই করিতে 

পারিতাম না। 

মহাদেব হইলে আমি গৌরীদানে বিশ্বাস করি। 

ন্বিতন্তাভ্ষ »তঞ ভ্ভচ্গম্যান্য ১:০০, 

কিন্তু যৌনবিজ্ঞান সম্বন্ধে অথবা মানুষের ভবিস্তং 
ভালমন্দের একটুও জ্ঞান কাহারও থাকিলে কেহ 

কখনও তাহার অল্প বয়ন্কা কন্তা বা! নাতনীকে 

তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে স্বামীগৃছে প্রেরণ করিতেন 
না। কি শক্তির জোয়ার ন৷ বাঙ্গালাদেশে তখন 

আসিয়াছিল? সেই শক্তির জোয়ার রাখিয়৷ গিয়াছে 

বাঙ্গালাদেশে ন্যায় ও তন্ত্র; কিন্তু তাহার অপব্যয়ে সে 
হারাইয়াছে তাহার স্বাধিকার । এই শক্তির একরূপ 

ব্যবহারে আজ ইংলগুবাসী ভারতেশ্বর- হইয়া নিজধেশে 

ভারতের সকল ধনরত্ব লইয়া যাইতেছে । সেই জন্ত 
আমার মনে হয়, আমাদিগকে এক্ষণে প্রস্তুত থাকিতে 

হইবে । আবার সেই শক্তির তরঙ্গ আসিতেছে। 

আমরা যেন অচল অটলভাবে তাহা বক্ষে ধারণ করিয়া 

দেশমাতৃকার উদ্ধারকল্পে ও তাহার সেবায় 

তাহা ব্যয় করি। জড়, জীব ও অধ্যাত্ম বা আত্ম 

বিজ্ঞান দ্বারা ইহা সম্ভব হইতে পারে। এই উদ্দেশ্য ও 

আদর্শ সফল করিবার জন্য আমাদিগকে বিশেষরূপে 

চেষ্টা করিতে হইবে । বিজ্ঞানপথে দেশের জন- 

সাধারণ ঘতদূর স্বাধিকার ও ভগবান লাভে সমর্থ 

হয়, তাহার জন্য দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিগণের প্রাণপণ 

চেষ্ট। করিতে হুইবে। 
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দহন 

ঢেহভ্ব-_গ্রজঙ্পনের সময় দাহ পদার্থের 

উপাদানের ( অঙ্গার, উন্জান, গন্ধক ইত্যাদি) সহিত 

বাযুস্থ অল্নক্লানের রাসায়নিক সংমিশ্রণকে দহন বলে। 

এই কার্ধ্য সম্পাদদনকালে তাপ উৎপন্ন হয়। 

নিয়লিখিত তালিকায় দাহা উপাদানের এবং 

যৌগিক পদার্থের অণু ও পরমাণু ভার দেওয়া হইল £-- 

পরমাখুভার অধুভার 

উন্জান 13, ১ ২ 

অন্নজান €)2 ১৬ ৩২ 

নেহজন তব, ১৪ ২৮ 

অঙ্গার ৫১ ১২ 

গন্ধক ও ৩২ 

জল 11১0) ১৮ 

অঙ্গার-দ্বি-অস্রজান 005 8৪ 

অস্গার-প্রণমাস্জান ' 9 ২৮ 

গন্ধক-দ্বি-অম্লজান ১0১ ৬৪ 

কহহ্ষত্লেশল দেহ্ম্লহ্কা হয নিয় 
দিখিত সমাকণ্ণ দ্বার। এই প্রক্রিয়ার ফল নিদ্দেশিত 

হইয়াছে এবং সাক্কেতিক অক্ষরের নিগ্রে নিজ নিজ 

অনুভার লিখিত হইয়াছে । 

(১) উদ্জানের দহনকাধ্য ২₹- 
211510১7211 50) 

২১৯৮২ ৩২ ২১৫১৮ 

৪ ৩২ ৩৬ 

অর্থাৎ ৪ পাউও উদ্জান গ্যাসকে সম্পূর্ণরূপে দৃহন 
করিতে হইলে ৩২ পাউণু অস্রঙ্জানের প্রয়োজন এবং 

তাহাদের রাসায়নিক সংমিশ্রণে ৩৬ পাউগু জলীয় 
বাস্প উৎপন্ধ হয়। স্ৃতরা ১ পাউগড উদ্জানের 

জন্য ৮ পাও অশ্রজানের প্রয়োজন এবং ইহাদের 

রাসায়নিক সংনিশ্রণে ৯ পাউণ্ড জলীয় বাম্প উৎপন্ন 

হইবে। এইরূপ প্রজ্লনে ১ পাউগ্ড উদ্জান গ্যাস 

প্রায় ৩৩৮৩০ পি, এ্টচ, ইউ, তাপ প্রদ।ন করে; কিন্ত 

৯ পাউগ্ড জলীয় বাপ্প প্রায় ৪৮৩০ পি, এইচ, ইউ, তাঁপ 
গ্রহণ করে বলিয়। অবশিষ্ট ২৯০০ '্স, এইচ, ইউ, 

তাপ আমরা পাইয়া থাকি। 

( ২) অঙ্গারের দহনকাধ্য-_ 

0405 -00)+ 

১২ ৩২ 8৪8 

১ পাউগু অঙ্গারকে সম্পূর্ধিপে দগ্ধ করিতে ২৬৬ 

পাউণ্ড অগ্জানের প্রয়োজন এবং তাহাদের রাসায়নিক 

সংমিশ্রণে ৩৬৬ পাউগু “অঙ্গার-ছি-অশ্লজজান উৎপন্ন 

হয়। এইরূপ দছনের ফলে ১ পাউগ্ অঙ্গার গায় 

৮০৮০ নি, এইচ, ইউ, তাপ প্রদান করে। 

কিন্ত নিদ্দষ্ট অশ্জনের অভাবে অঙ্গার যখন 

সম্পূর্ণরূপে দগ্ধ হইতে পারে না, তখন নিয়ের সমীকরণ 

দ্বারা তাহা নির্দেশিত হয় । 

0+-05৯-300 
এইবূপ অবস্থায় প্রতি পাউণ্ড অঙ্গার প্রায় ২৪৪, 
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সি, এইচ, ইউ, তাপ গুদান করিয়। থাকে, সুতরাং 

পৃরধিতাপের হ্রান (৮০৮০--২৪৪০ )-০০৫৬৪৭ সি, 

এইচ ইউ | ইহা হইতে দেখ যাইতেছে যে, অঙ্গারকে 

সম্পূর্ণরূপে দগ্ধ করিতে না পারিলে প্রদত্ত তাপের 
পরিমাণ হান হয়। 

(৩) গদ্ধকের দহন-_- 

১4-02-২305 

৩২ ৩২ ৬৪ 

উপরোক্ত সমীকরণ হইতে দেখা যাইতেছে যে, 

১ পাউও গন্ধককে দহন করিতে হইলে ১ পাউণ্ড 

অস্জানের আবশ্যক হয় এবং ইহাতে ২ পাউও্ড গন্ধক- 

দ্বিশ্মজান উৎপন্ন হইয়। থাকে । এইরূপ দহনে ১ 

পাউগড গন্ধক গ্য় ২২২৭ নি, এইচ, ইউ, তাপ গ্রদ|ন 

করে। 

ব*রুতে অক্জান এবং নেত্রজনের 

অনুপাত-_ 
ভারে আয়তনে 

অগ্জান ২৩, ২১৭, 

নেত্রজন ৭৭০1০ ৭৯1০ 

অর্থাং ১০০ পাউণড বাযুতে প্রায় ২৩ পাউগু 

অল্পরজান এবং প্রায় ৭৭ পাউণ্ড নেত্রঙন আছে, 

সুতরাং ১: -৪'৩৫ পাউগ্ড বাষুতে প্রায় ১ পাউওড 

অস্জান এবং প্রায় (৪৩৫--১)-০৩৩৫ নেত্রজন 

আছে। 

ঘনফুট ১০৩ 

অগ্জান আছে । হ্থততরাং -২১-৪৭৬ ঘনফুট বযুতে 
প্রায় ১ ঘনফুট অম্নজান এবং প্রায় (৪:৭৬-১) 

স্ত৩৭৬ ঘনফুট নেত্রজন আছে। 

ঘনফুট বায়ুতে প্রায় ২১ 

জ্াপশ-্গ্ত্তি-ন্বিজ্ডাক্য সই স্ 

সম্পৃণরূপে দহন করিতে ন্যুনতম 
বায়ুর ভার এবং আযতন-- 

মনে কর, ১ পাউও ইন্ধনে নিয়জিখিত উপাদান- 

গুলি আছে-_. 

0 পাউও অঙ্গার, 

1 রে উদ্জান, 

৬ রঃ অপ্নজান, 

এবং ৪ গন্ধ । 

পূর্বে আমরা পাইয়াছি 
১ পাউওড অঙ্গার সম্পূর্ণ দগ্ধ করিতে ২৬৬ পাউগ 

অগ্জানের প্রয়োজন হয়, + 

১ পাউও উদ্জ্ান সম্পূর্ণ দগ্ধ করিতে ৮ পাউও্ড 

অশ্নজানের প্রয়োজন হয়, 
১ পাউওড গন্ধক সম্পূর্ণ দগ্ধ করিতে ১ পাউগ্ু 

অল্জানের প্রয়োজন হয়; 

স্বৃতরাং 0 পাউণ্ড অঙ্গার, ঢু পাউও উদ্জান, 

এবং ৩ পাউগু গন্ধককে দহন করিতে অশ্নজানের 

পরিমাণ যদি ভ১ পাউণ্ড হয়, 

তাহা হইলে 

১৪0০৯ ২৬৬+11*৮+১ ১৮১ পাউথ। 

কিন্ত ইন্ধনে 0 পাউণ্ড অগ্নজান বর্তমান আছে 

বলিয়া! ভ, হইতে 9 পাউণ কম পরিম।ণ অঙ্পজান 

হইলেই দংনকাধ্য সম্পূর্ন হইবে এবং ভং পাও 
বদ্দি এই অল্লজ।নের পরিমাণ হয়, 

তাহা হইলে 

ভ, -ভঃ-:0 পাউগু। 

আমর| জানি, প্রায় ৪:৩৫ পাউগু বাদুতে ১ পাউণ্ড 

অশ্লক্জান থ।কিতে পারে; স্থতরাং ভ, পাউগ্ অল্ন- 

জানের ভন বায়ুর পরিম।ণ বদি ভ পাউগু হয়, 

তাহা হইলে 

ভল্মভ, ৮৪৩৫ পাউগ্ু। 



টির জি ই বধ: সির 

্বাতাবিক উত্তাপ নুজ্তনৃল্নুদন্ধম্গ তাহা হইলে 

আয়তন প্রায় ১২৩৯ ঘনফুট । ভস্ড০0, +ত7,0 

হুতরাং এ অবস্থায় ভ পাউণ্ড বাদুর আয়তন 

পভ ১১২৩৯ ঘনফুট । 

দহনোৎপন্ন দ্রেব্য--- 

আমর! জানি, 

১ পাউণ্ড অঙ্গারকে সম্পূর্ণ দপ্ধ করিলে ৩৬৬ 

পাউণ্ড অঙ্গার-দ্থি-অল্লজান (009 ) উৎপন্ন হয়, 

১ পাউগ উদ্জানকে সম্পূর্ণ দগ্ধ করিলে ৭ পাউও 

জলীন বাস্প (1750) উৎপন্ন হয়, 
১ পাউ গন্ধককে সম্পূর্ণ দগ্ধ করিলে ২ পাউও 

গদ্ধক-ছ্বি-অল্পজান (305 ) উৎপগন হয়; 

হুতরাং 

যদি প্রতি পাউও্ড পাথুরিয়। কয়লায় 
0 পাউগড অঙ্গার, 

1 টু উদ্জান, 
৪ টি গন্ধক, 

খে রঃ নেত্রজন, 

এবং ম রা ভস্ম থাকে, 

তাহ! হইলে দহনো ২পম্ন জ্রব্যের পরিমাণ 

অক্গার-দবি-অক্জান-_ (১৮ ৩৬৬ স্৮500, পাউগড 

জলীয় বাম্প-_- [3১৯ শু ভা1,0 রঃ 

গদ্ধক-ছি-অন্জজান__ ৩১২ সত3০,. ৮ 

নেত্রজন- টি +দহনের জন্ত গৃহীত বাযুন্থ নেত্রজন 

টব গৃহীত বায়ুর পরিমাণ *১,-ভু পাউগ্ড 

এবং ভন্দ ম পাউগ্ 

ফতরাং দহনোৎপল্প ভ্রবযোর সমহ্ি যদি ত 

পাউগ্ড হয়, 

» 01109] 15009, 28 7683015 (ইৈ. 0, ৮) ং উঃ ৮, 

+ভ$0, +ভ[+ম পাউগড। 

এক্ষণে যদি দহনৌৎ্পন্ন দ্রব্যের আক্মতন নির্ণয় 

করিতে হয়, তাহা হইলে নিয়লিখিত উপায়ে নির্ণয় 
কর! যাইতে পারে। 

মনে কর, 
আন" ১ পাউও উদ্জানের আরতন 

হ্০ ১৭৮৫৭ ঘনফুট 

তাহা হইলে যে কোন ১ পাউও গ্যাসের আয়তন 

২ * অয] ১৯১ 

 খ্রগ্যাসের অপুভার 
তরাং 

ত00, পাউও অঙ্গার-দ্ি-অপজান গ্যাসের আয়তন 

তি (0 ৮২১৮১৭৮৫৭ 

8৪ রঃ অ(0, 

ত]] 0 পাউও জলীয় বাম্পের আয়তন 
ঙ 

ভাব,0 টং রী রর 

১৮ 750 

ভ৪০. পাউগ্ড গন্ধক-ঘ্বি-অল্জান গ্যাসের আয়তন 
$ 

ড২০, 9 রর 

৬৪ ৪0), 

তং পাউগ্ড নেত্রজনের আয়তন 

৭৮৫৭ ভব ৮২৯৫১ 

টি শা আজ অব নু 

সুতরাং দহনোৎপক্ন ভ্রব্যের আয়তন যদি অ হুর, 

তাহা হইলে, 



এক্ষণে অঙ্গার-দ্বি-অক্নজানের শতকরা আয়তন 

অ€ 
রী ১৫১০০], 

জজ 

রর জলীয় বাস্পের শতকরা আয়তন 

অন্ন 0 
হল -- ৭ ১১৩৩ রঃ 

এইরূপে 

নির্ধারিত হয়। 

যখন বায়ু প্রয়োজনীয় অপেক্ষা অধিক লওয়! হয়, 
তখনও অন্যান্য গ্যাসের আয়তন সমভাবেই থাকে, 
কেবলমাত্র নেত্রজন ও অগ্জানের আয়তনের বুদ্ধি 
হয়। 

মনে কর, পূর্বের প্রয়োজনীয় বাষু অপেক্ষা ক 
অধিক বায়ু লওয়া হইল, তাহা হইলে দহনোতপন্ন দ্রব্যে 
ক, অধিক নেত্রজন এবং কণ) অধিক অগ্জান 
থাকিবে । 

হুতরাং নেত্রজনের মৃতন আয়তন 

- ইহার পূর্ব্ব আয়তন + +৯%_ পুর্ব 
9০৩ 

অপরগুলিরও শতকরা আয়তন 

আয়তন 

ক”আ 

এবং তট পাউও্ যদি সম্পূর্ণ দহনের জন্য অগ্র- 

জানের সুনতম পরিমাণ হয়, তাহা হইলে ইহার আয়তন 

ভ০৮ ২১৯১৭৮৫৭, 
তত সী 

0 ৩২ 

সতিরাং কণ/০ অধিক বাদু লওয়ার জনক অল্প 

ক%অ০ 

১৩৪৩ 

“৫ বটে 
|70101111 (11011111111111)1111111 ॥101111)101811111)1)) 11110181186 

শন্টিিস্মক ল্িলু বিলে উল 

জলীয় বাম্প ঘনীভূত হইতে আরগ্ভ করে, তাহাকে 
পরিষেক বিন্দু বলে। 

ননে কর, প্রতি পাউও “ফু গ্যাসে অন্ন 0 
আয়তন জলীয় বাষ্প আছে, 

তাহা হইলে ইহার আংশিক চাপ 
৭৬০ *অনু 0 মিঃ মিঃ পারদ উচ্চ। 

এক্ষণে উত্তাপ এবং চাপের তালিকা হইতে & 
চাপে যে উত্তাপ পাওয়া যাইবে, তাহাই ইহার 
পরিষেক বিন্দু। 

ফ্লুগ্যাসের বিশ্লেষণ হইতে প্রতি 
পাউও ইন্ধনের দহনের জন্য 

বায়ুর পরিমাণ নির্ণয়-_ 

(১ পাউও ইন্ধনে অঙ্গারের ভার, 
(0৯ -্প্রতি পাউণ্ড ফ্লুগ্যাসে অঙ্গার-ঘ্ি- 

অমজানের ভার, 
€,0- প্রতি পাউওড ফলগ্যাসে অঙ্গার- 

প্রথমামরঙজানের ভার, 

খিস্প্রতি পাউগু ফ্লগ্যাসে নেত্রজনের ভার, 
0. ». ৮» অশ্জানের ভার । 

আমর নি ৭৭ পাউও্ড নেত্রজন পাইতে হইলে 
* পাউও বায়ুর প্রয়োজন হয়, হৃতরাং তব পাউও 

৯৫১০ নেত্রজনের জন্ত ৯. রে  পাউগ্ড বাখুর প্রয়োজন । 

১ পাউও অঙ্গার দগ্ধ করিলে $$ পাউণড অঙ্গার- 
দ্বিঅক্পজান এবং $ই অঙ্গার-প্রথমাকজান উৎপন্ন হয়, 

হতরাং 0605 এবং 00 ভারের অঙ্গার-ছি-অল্নঙ্ান 
এবং অঙ্গার-গ্রাথমান্ঙ্গান উৎপন্ন করিতে অঙ্গারের 
পরিমাণ_-(00৯ % +4)7+09০0৯৮ ২২) পাউণ্ড এবং 
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রা হইতে মি *১০* পাউগ রর ১০০ ৮ ১০ পাউগু। 

এই পরিমাণ অঙ্গার দ্ধ রি বার ৩৩(০,+00) 

প্রয়োজন হইয়াছে; সুতরাং প্রতি পাউণ্ড অঙ্গারের ব্যবহৃত বায়ু এবং অতিমাত্রিক 

জন্য বাঘু এবং অঙ্গারের অস্গপাত-_ বায়ু নির্ণয-_ 

১৫ 

»৮(00, ৮ ৯৯)+(0৩০ % ২৯) 

নি 
২১ 0০9৯ + ৩৩ 00 

এক্ষণে 

১ পাউণ্ড ইন্ধনে 0 পাউওড অঙ্গার আছে, স্থৃতরাং 

১ পাউগু ইন্ধনের জন্য বাষুর পরিমাণ 

»*১৫ ৮৫) 
“হু ত১+৩০ 00 পাউও। 

কিন্তু ফ্লগ্যান বিশ্লেষণ করিলে দহনো২পন 

গ্যাগুলি সাধারণতঃ আয়তনে পাওয়া যায়ঃ সেরূপ 

ক্ষেত্রে প্রত্যেক গ্যাসকে তাহাদের স্ব স্ব অঞুতার দ্বারা 

গুণ করিলেই বায়ুর পরিমাণ ধাধ্য হইবে। 

মলে কর, 

0.১ পাউগু ই্ধনে অঙ্গারের ভার, 

0০0..৮১ » ফ্লুগ্যাসে অঙ্গার-ছি-সঙ্জানের আয়তন, 

00-"১ পাউগ্ড ফ্লগ্যাস মঙ্গার-প্রথমান্রজানের » 

ঘন নেত্রজনের 

ডি 
কি এব 

অঙ্গার-দ্বি-অঙ্জানের অুভার__8৪ 

অঙ্গার-প্রথমায়জালের « --২৮ 

নেজজনের এ --২৮ 

হৃতরাং 

প্রতি পাউওড ইন্ধনের জন্য বাঘুর পরিমাণ 

৫ ১০০১২৮৮*৫ 

২১১৪৪ ৮ 06)৯+৩৩ ৮ ২৮ ৮৩০ 

ব্যবহৃত বাঘুর পরিমাণ মাধারণতঃ অধিক হয় 

এবং ইহা ফ্রুগ্যাদের বিক্লেষণ হইতে আমর নির্ণয় 

করিতে পারি। 

মনে কর, ফ্লুগ্যাসের প্রতি একক আয়তনে 

(0 -অঙ্গার-প্রথমায়জানের আয়তন, 

বি --নেজ্জনের আয়তন, 

০0-"অগ্নজানের আয়তন । 

এক্ষণে প্রতি একক আয়তনে ফ্লুগামে ব্যবহৃত বায়ুর 

আয়তন নির্ধারণ করিতে পারি; কারণ ইছাতে 

নেত্রজনের আয়তন আমরা পাইয়াছি এবং ব্যবহৃত 

১৮৭৯, 
. বাযুর আয়তন. কিন্তু আমর জানি, 

অঙ্গার-প্রথমান্রজানকে সম্পূর্ণরূপে দগ্ধ করিতে প্রতি 

একক আয়তনের জন্য ই আয়তন অক্রজানের প্রয়ো- 

জন হয়, স্বতরাং 00 আয়তনের অঙ্গার-প্রথমান্্রজানের 

00 -হঁ আয়তন অলনঙ্গানের প্রয়োজন হইবে । জন্য 

স্থতরাং প্রতি একক আয়তন ফুগ্যাসে ন্যুনতম 

নেত্রক্জনের আয়তন বিশ ২ (০- হা 

এবং প্রতি একক আয়তন ফ্লুগ্যাসে নুনতম বাযুর 

ব্যবহৃত বাঘু রাং বাবহীত বা 
হৃতরা লুনতম বাঘু 



্ য় লংখ্যা--স্যষ্ট, ১৩৩৮ ] ্তাস-গ্ত্তি-ন্বিভ্ভাক্ৰ 
৯১৫০ 

১ 3৯৮ ")” কে আমর৷ অধিক বায়ুর গুণক বলিয়া থাকি 

(10 এবং ইহা সাধারণতঃ ১ হইতে ১:৫। 

ম-* সি টা আমরা ইন্ধনের উপাদানগুলি হারা পূর্বের সংজ! 
অনুদারে দরহনের জন্য ম্মুনতম বায়ুর আয়তন স্থির 

করিতে পারি, তাহা হইলে ব্যবহৃত বাদুও নির্ণয় করা 

22 রি জীররিরারারী _ যাইতে পারে । 

যু 3১ ০:০9 এক্ষণে অধিক বাযুর পরিমাণ-- ব্যবহৃত বাস্ধু এবং 

ন্যুনতম বাযুর অস্তর, 

ন্ অর্থাৎ অধিক বাযুম্বব্যবহৃত বায়_ম্যনত বাষ়। 



»৯€৯ক* ০৯৫১৮ *৯€৯ক* +৯৫৯ক স্টাটিকী প্রসব” টক 
৩০৫ টুপ ৯ 

কট সক€ পপ পপ ইল হী ইনি” সিকি 
পপি কটি. ১. টীপ্বিস্ নী 

২১ ৯৫৯৮ ০৯৫১৮ করনি প৯€ইাকী” ৯৫৯৮ ০ক€ঠকী 

[ শ্রীযুক্ত দরক্ষিণারগুন মিত-মজুমদ্ার, বাণীরপ্রন এ 

হে পথিক ! 

পত্ঘ চলে। ! 
চির নবীনের আরতিপ্রদীপ জ্বালার সময় হলো ! 

নিবিড আধ”রে সীমাহীন পথ বাহি” 

উতলা বাতাসে বাহিরিলে বার। সর্ববহারার দল, 

দিবস ও রাত্ত্রি অসীমের গান গাহি” 

চনেলছ যাহারা পাথেয় সঙ্গে প্রাণের অশ্রুজল, 

আশার নিশান জড়ানে। বুকের মাঝ 

সবারি বাত্র। সার্থক হলো আজ, 

আহ্বান আসিছে ভুবনে, পথিক ! পথ চলো ! পথ চলো! 

চির নবীনের আরতিপ্রদীপ জ্বালার সময় হলো ! 

মেঘেরা কোথায় টুটে যায় কোন্ দূরে, 

বনবীধি, বাট. প্রীষস্তর, ঘট, রডেরি আলোতে মগ্র, 

পথিকপ্রাণের স্ব্ন-অলকা-ছুড়ে 

গহন তারার ছায়াপথরেখ। সহসা ঈবশ লগ্র! 

কন্প্রসাগরে নৃত্য উচ্ছল ঢেউ, 
পার হয় এ পথিকের বুঝি কেউ ! 

অচল-শিষ়রে শিল। পাতে নুক,__-পথ চলো ! পথ চচ্লো ! 

চির নবীনের আরতিদীপের বোধন সময় হতো ! 



২য় সংখ্যা--জ্যোষ্ঠ, ১৩৩৮ ] গ্ট্রিক্ক ৯৫০৭৭ 

যুগাস্ত আজ ডুবিছে দিগস্তরে, 
দিকে দিকে এ মহামন্দিরে খুলিছে স্বর্ণদ্বার ! 

মিলন পথেরি ধূসর ধূলার *পরে 
সবারি বুকের ফুটিছে আজিকে পুজার অর্ধ্যভার | 

শঙ্খের রোল ঘোষে মানবের জয়, 

ধ্রবতারকার হর্য সবিম্ময় ! 

নিখিল পথিক পথে পথে চলে, পথ চলো! পথ চলে 

চির নবীনের নব আরতির প্রদীপ উজল হলো! 

মোক 
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হু পরীর 
এ আধুনিক কৃষি-বিজ্ঞান (5 
১ স১€১ প্৯€১কী* স৯€১ক প্র ১6১” ৯6১০ "৯6১৭ সঠিক” 

[ শ্রাযুক্ত নিশ্্লাপদ চট্টোপাধ্যায়, এম, এস্সি, ] 

্রস্তপ্ন, বালুক৷ ও করদিমযুক্ত ত্রব্যের মধ্যে কর্দমের 

গ্রয়োজনীয়ত। চাষের পক্ষে সর্বাপেক্ষা অধিক। 

প্রস্তর ও বালুকায় বৃক্ষাদি জন্মিতে পারে না। 

কর্দমের মধ্যে সাধারণতঃ 'য়্যালুমিনা" ও “সিলিকা? 

( বালু) নামক ছুট গ্রকার ভ্রব্য থাকে। কেহ কেহ 

বলেন, ছুই প্রকার নহে, এক প্রকার দ্রব্যেই উক্ত 

দুইটী দ্রব্য যুক্ত হয়৷ থাকে । ইহার! 'কলয়েড' গুণ- 

বিশিষ্ট, অর্থাৎ অত্যন্ত স্শ্প্ অবস্থায় থাকিয়া ইহারা 

মাটির ভিতর আঠা আঠা ভাবটা বর্তমান রাখে । 

যে কল দ্রব্য দ্রব অবস্থায় থাকে তাহারা এই 

'কলয়েড' (কণাদল) কর্তৃক শোষিত হয়। এই কারাণে 

উক্ত 'য়্যালুমিনা' ও “সিলিকা” মূলতঃ বালুকাময় দ্রব্য 
হইলেও উদ্ভিদের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় । যখন 

উদ্থিদ মাটি হইতে দ্রব দ্রব্য টানিয়া লইতে থকে। 

তখন এই “কলয়েড'ই সেই শোষিত দ্রব্য সরবরাহ 

করে। ইহা ছাড়া কণাদলের অন্ত কোন "গুণের 

পরিচয় পাওয়! বায় না। 

'য/ালুমিন।' 3 “সিলিকা ছাড়। আর" কয়েক 

প্রকার 'কলয়েড' মাটির ভিতর দেখিতে পাওয়া ঘায়, 

তন্মধো পন্কশৈবাল (হিউমাস্) নামক পদার্থ একটি। 

এই পঙ্কশৈবাল শাক সবজি, বৃক্ষ, লতা, পাত 

ইত্যাদি পচিয়৷ উৎপন্ন হয়, ইহার মূল উপাদান 
এখনও সঠিক নির্ণয় কর! যায় নাই, তবে ইহা জানা 

( পূর্ববান্বৃত্তি ) 

গিয়াছে যে, ইহা একটি জৈব ভ্রব্য। মাটির মধ্যে 

আরও অন্যান্য কণাদল থাকে, যথা__জীবাণু , ইষ্ট 
ইত্যাদি । 

“কলয়েড'গুলির কার্ধ্যপ্রণালী 
অদ্ভুত এবং এখনও বিজ্ঞানের আয়ত্তের বাহিরে। 
ইহারাই বায়ু হইতে নাইট্রোজেন লইয়া উহাকে 
নাইট্রেট অবস্থায় রূপান্তরিত করে । অগ্জান গ্যাসের 
সহিত যুক্ত হইলে ইহারা পক্কশৈবালের উপর ক্রিয়া 
আরম্ভ করে এবং এ পক্কশৈবালকে উদ্ভিদের 
খাদ্যোপযোগী নানাপ্রকার “নাইট্রোজেন” ঘটিত দ্রব্যে 
পরিণত করে। তখন এ খাদা উদ্ভিদ আহরণ করিয়। 
লইতে পারে । অতএব ধেস্থানে পঙ্ধশৈবাল তৈয়ারী 
হবার সস্তাবন। বেশী সেবূপ মাটির ভিতর অশ্জান 
চলাচল কপ্রিবার সুবিধা গাকা চাই, নতৃবা! পঙ্কশৈবাল 
গাছের পক্ষে উপকারী না হইয়া অপকারী হইয়া 
ঈাড়ায়। বৈজ্ঞ/নিকগণ অগ্নুমান করেন যে, ভগ 
কয়লার খনি পক্কশৈবালের স্তপ হঈতে হইয়াছে । 
বহুশ-া্বী ধরিয়া গাছপালা পড়িয়া পড়িয়া যেস্থানে 

এককালে পচিয়া উঠিয়াছিল, তাহা অস্জানের সংস্পর্শে 
আলিতে না পারায় মাটির ভিতর গাছের খাচ্যরূপে 
পরিবঞ্তিত হ॥ নাই। কাজেই অব্যবহৃত হইয়া পড়িয়া 
থাকিয়। ক্রমে 'হাইড্রে-কারবনে' ও পরে “কারবনে' অথাং 
অঙ্গারে পরিণত হইয়াছে। কাজেই যে জগিতে পঙ্ক- 

এই শেষোক্ত 
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উনার দিতি রানি সেরূপ রন উর 

কর্ষণ কিম্বা কোন কৃত্রিম উপায়ে এ কণাদলের ধ্বংস- 

সাধন কর! অতিশয় গ্রায়োজনীয়। অবশ্থ অঙ্নজান 

মাটির ভিতর ঢুকিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে। 

মাটি অত্যন্ত কঠিন ও ৪মাট ন! হইলে দেখা গিয়াছে, 

উহ 'প্রায় ৫০ ফুট নিম্ন পর্যন্ত গ্রবেশ করিয়াছে । 

জলের সহিত মিশ্রিত হইতে পারে এবপ ব্ত্রব্যগুলি 

সহজেই পরীক্ষা করিয়া স্থির করিতে পারা যায়। 

ইহাদের মধ্যে “নাইট্রেটে অব. সোডা' কিনব 'পটাশ' 

ফস্ফরিক্ অস্ত্র, চুণ ইত্যাদি অন্যান্য আরও কয়েকটা 

দ্রবা শস্যের পক্ষে অতি অধিক প্রয়োজনীয় । মাটির 

ভিতর 'নাইটেট' তৈয়ারী হয়, বায়ু হইতে নাইট্রো- 

জেন লইয়! ৷ মাটির ভিতর বে এমোনিয়া জীবাণুর 

কথা বলিয়াছি, তাহাদের সাহায্যে নাঈট্রোঙ্গেন 

গ্রথমতঃ এমোনিয়া 'ও পরে নাহট্রেটে পরিণত 

হয়। ফল্ফষরিক অস্ত্র প্রভৃতি অন্যান্য দ্রব্যগ্ুলি মাটির 

ভিতর বর্তমান থাকে । আভাব হইলে আন্থুস্থান 

হইছে আনিয়। দিতে হয় 

আশ্চর্যের বিষম , এই যে, যদি প্রাচীনকালে 

জমিতে সার দিবার সেরূপ স্বন্দোবস্ত ছিল না, তাহা 

হইলেও ছুই হাজার বৎসরের উপর প্রাচীন জমিতে 

প্রতিবংসর নিয়মিত চাষ করিয়াও উক্ত দ্রব্য গুলির 

অভাব কোন দিন অন্ভূত হয় নাই এবং তজ্জন্য 

ফসলের পরিমাণ কিয়! যায় নাই। বৈজ্ঞানিকগণ 

ইহার সম্বন্ধে এক অভিনব সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া- 

ছেন। পৃথিবীর আদিম অবস্থায় ইহার অভ্যন্তরভাগ 

একটি গলিত ধাতুণিগ্ড ছিল। পরে জলের সংস্পর্শে 
'আসিয়া এই সকল ধাতব দ্রব্য শীতল হয় ও নানা- 

প্রকারে জলের সহিত মিশিয়া বায়। পুথিবীর 

অভ্যম্তস্থ এই জলবাশির মধ্যে একটি অবিশ্রান্ত স্রোত 

বর্তনান আছে । এই ম্োতে উক্ত দ্রব ধাতব ভ্রব্য- 

গুলি ইতন্ততঃ ছড়াইয়। পড়ে। এইবূপে ছড়াইয়া 

.. আস্কনিক্ ক্ষন্বি্ি রে 
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পি দিতে উহার 1 এমন রা যৌগি গক জ্রবোর 
সহিত মিলিত হয়, যাহাতে উহাদের পরম্পরের মধ্যে 
রাসায়নিক ধ্রিয়ায় একটি মৃতন ভ্রব্য স্থ্ট হয়। এই 
নুতন দ্রব্য বদি জলে দ্রবীন্ৃত হঈতে না পারে, তাহা 
হইলে উহা জল হঈতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সেই স্থানে 
সপীরুত হঈতে থাকে। এইরূপে তৃগর্ভের বিডি 
স্থানে আমরা বিভিন্ন প্রকারের ধাতব দ্রব্যের স্তুপ 
দেখিতে পাই। ভূগর্ভস্থ এইরূপ জলম্বোত নিয়তই 
বর্তমান। ন।টির ভিতর দিষা এই জল ক্রমশঃ 
চুয়াইয় উপরের দিকে উঠিনার চেষ্টা করেন জলের 
ভিতর দ্রব 'অবস্থায় মে দ্রব্/গ্রলি থাকে তাহারাও & 
সঙ্গে উপরে উঠিতে থাকে । এইরূপ ভাবে উপরে 
উঠিবার সময় ঘদি কোন প্রকার রাসায়নিক পরিবর্তন 
ঘটিবার কারণ না৷ ঘটে, তবে উক্ত দ্রব্য গুলি ভূপুষ্ঠে 
আসিয়া উপস্থিত ভয়। কাজেই গ্রতিবংসর চাষ 
করিলেও সারের অভাব ঘটে ন|। সার জ্রবাগুলি 

অস্তধ।হিনী জলম্মোতের দ্বার। প্রতিনিয়তই জমিতে 

আসিয়া উপস্থিত হয় 

উপরোক্ত কারণে নিভিন্ন স্থানের মাটি বিভিন্ন 

প্রকার গুণবিশিষ্ট হয়। ভুগর্ডের যেস্কানে যে জ্রব্যের 
শপ বর্তমান আছে কিধ। যে ডরবামিশিত জলল্োত 

বহিতেছে ও চুয়াইয়। চুয়াইয়। নিয়তই স্টঠিবার চেষ্টা 

কগিতেছে তাহাষ উপর নির্ভর করিয়। (মই স্থানে 

সেইরূপ ফসল ফলিবে। মালদহের মাটিতে আম 

যেমন হয় বঙ্গে এমন আর কথাও হয়না, ইহার 

অন্যতম কারণ মালদুহের মাটির অভ্যস্থরে এমন 

কেন বিশিষ্ট দ্রব্যের সপ বা অরূপ কিছু বর্তমান 

আছে যাহা আম্মবুক্ষের পক্ষে আন্ুকুল কোন সার 

সরবরাহ করে। 

তাহা হহলে দেখা যাইতেছে যে, মাটির ভিতর 

'য সকল উপাদান বর্কমান তাহাদের মধ্যে যে সকল 

দ্রব্চ জলের সঙ্গে মিশিতে পারে তাহারাই উত্থিদের 
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দেখা যায় যে, পটাসিয়ম্ ঘটিত ভ্রধ্যগুলি না থাকিলে 
অীবাধু ইহার! সাক্ষাংভাবে উত্তিদের প্রয়োজনে আসে উদ্ভিদের পু্সাধন কিছুতেই হয় না। উত্তিদের মূল 
না। 

থাদ্ন্যোপযোগী করিয়। তোলে মাত্র । 
এইবার দেখ! যাউক উন্তিদ কিভাবে মাটির 

সহিত তাহার সম্বন্ধ পাতাইয়াছে। মাটির ভিতর 

উত্তিদ্দের শিকড় প্রবেশ করিয়। থাকে মাত্র । বাকী 

অন্তান্স অংশ উপরেই থাকে । শিকড়ই মাটি হইতে 

আহার সংগ্রহ করিবার একমাজ অঙ্গ । এই শিকড়ের 

উপর ছালের যে পর্দাটী থাকে উহার ভিতর সক সক 
ছিত্র আছে । এই ছিদ্রগুলি এরূপ যে, উহার ভিতর 

দিয়া জল বা প্রাবণ অনায়াদে চল।চল করিতে পারে, 

কিন্তু কণাদল যাইতে পারে না। ইংরাজীতে এরূপ 

প্দীকে বলিয়। থাকে কণাদল প্রতিরোধক পর্দা (সেমি- 

পাযুমিয়েব্ল্ মেমত্রেন্)। এই পর্দা থাকার জন্য 

সিলিকা, ম্্যালুমিনা, পক্কশৈবাল বা কোন জীবাণু 

ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে না। উহারা বাহিরে 

থাকিয়া শিকড়ের আহার যোগাড় করিতে থাকে মাত্র । 

গ্রব জ্ব্যগুলি অবলীলাক্রমে শিকডের ভিতর চলিয়! 

যায এবং সেখানে তাহাদের নিজ নিজ ক্রিয়া মারস্ত 

করে। প্রাণীদেহের ভিতর দ্রিয়। কিগা মাটির ভিতর 

দিয়। যেক্ধপ নানা গ্রকার জলীয় ভ্রবে)র প্রবাহ থাকে, 

উদ্ভিদের ভিতর তাহ। নাই। শিকড় মাটি হইতে 

জল শুষিয়া লয় ও তাহ! উত্ভিদের সব্বন্্র ছড়াইয়া 

পড়িলে পর উক্ত জল পাতার মধ্য দিয়া বাস্প।কারে 

বাহির হইয়া যায়। এই উপায়ে একটি অবিশ্রান্ত 

জলগ্রবাহ গাছের ভিতর দিয়া প্রবাহিত হয়, তাহা 

ছাড় অন্য কোন প্রকার প্রবাহপ্রণালী নাই । এই 

জলপ্রবাহের সহিত দ্রাবণগ্লি গাছের ভিতর ছড়াইয়া 

পড়ে। 

এই ভ্রাবণের ভিতর যে নকল ভ্রব্য থাকে তাহা" 

দের মধ্যে 'পটাসিয়ম' ঘটিত ত্রব্যগুলি অন্যতম । 

ইহারা দ্রবীভূত প্রব্যগুলিকে উদ্ভিদের উপাদান হইল “কার্বো-হাইড্রেট', স্বেতসার, “সেলু- 

লোজ, 'প্রোটোপ্ন্যাস্ম্* ইত্যাদি । আশ্চর্যের বিষয় 
এই উপাদ্ানগুলির কোনটার ভিতরেই পটানিয়ম্ 
পাওয়া যায় না। ধবজ্ঞানিকগণ অন্মান করেন, 

পটাসিয়ম্ শিকড়ের পর্দা পার হুইয়! ভিতরে ঢুকিয়াই 
কোন এক অজ্ঞাতনামা 'কলম্নেড'রূপে পরিণত হইয়া 
পড়ে। সে অবস্থায় ইহার রাসায়নিক ক্রিয়ার শক্তি 

থাকে না, ইহারা তখন জোটক (ক্যাটালিষ্ট) হইয়া 

পড়ে । জোটকের গুণ এই হুইল যে, তাহার! নিজে কোন 

রাসায়নিক ক্রিয়া যোগ দিবে না, কিন্তু তাহাদের 

নিকট জন্য যে সকল ত্রব্য থাকিবে তাহাদের ভিতর 

ক্রুত রাসায়নিক ক্রিয়া! আরম্ভ করাইয়! দিবে । রসায়ন 

শাস্ত্রে এপ জোক অনেক আছে। “কলয়েড' 

অবস্থায় পটাসিয়মের এই গুণ থাকায় ইহা উদ্জান, 
অম্নজান প্রভৃতির মধ্যে রাসায়নিক ক্রিয়া বাধাইয়। 

দিয়া কারবো-হাইড্রেট, শ্বেতসার ইত্যাদি তৈয়ারী 

করিয়া লয়। তাহা ছাড়! পটাসিয়মের অন্য একটি 

গুণ আছে । উদ্ভিদের ভিতর প্রতিনিয়তই নানাপ্রকার 

অল্প তৈয়ারী হয়, যথা__“অকজবলিক্', “টারটারিক্', 

'সাইটি.ক্' ইত্যাদি। ইহার! বেশী পরিমাণে সঞ্চিত 
হইলে উদ্ভিদের অস্তরস্থ কৌষগুলি (সেল) নষ্ট হইয়া! 

খায়। পটাসিয়ম্ ঘটিত ভ্রব্য বন্তমান থাকার জন্য 
অগ্ন কখনই বেশী হইতে পারে না। ইহাকে বলে 

রোধকের (বাফার) ক্রিয়া । রোধকের ক্রিয়ার মোটামুটি 

বাপারটী হইল এই যে, যখন কোন অগ্নের ভিতর 

কিছু পরিমাণ পটাসিয়ম্ ঘটিত বা অনুরূপ কোন জুব্য 
মিশাইয়া দেওয়া হয়, তখন অগ্নের শক্তি সহজে কমিতে 

বা বাড়িতে পারে ন।। প্রাণীদেহে রক্তের ভিতর 

সোডিয়ম্ ঘটিত একপ্রকার দ্রব্য বর্তমান আছে। এই 
জন্য রক্তের ভিতর কখনই অল্প বাড়িতে বা কমিতে 
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পারে না। যখন বিশেষ কোন কারণে অয বাড়ে বা 

কমে অমনি দেহ অনুস্থ হয় পড়ে । যাহা হউক, উক্ত 

রোধক ক্রিয়ার সাহায্যে উদ্ভিদের কোষগুলি সুস্থ থাকে 

এবং গাছের পুষ্ট সাবিত হয়। কাজেই পট।পিয়ম্ 

উত্ভিদের উপাদানে না থাকিলেও ইহার প্রয়োজনীয়তা 

অত্যন্ত অধিক। প্রাণীদেহে সে।ডিয়মের প্রয়েজনীয়তা 

অত্যন্ত অধিক? কিন্ু পট।লিয়ম্ ন| হইয়া কেন যে 

সৌডিয়ম্ হইল তাহার উত্তর আঙ্গ পর্য্যন্ত কেহই দিতে 

পারে নাই। 

ক্যাল্সিয়ম্ ঘটিত ভ্রব্য বর্তমান না থাকিলে 

উদ্ভিদের ভিতর “সেলুলোজ' ও “ফাইবার ( ছিবড়া ) 
তৈয়ারী হয় না। ক্লোরিণ বর্তমান থাকায় শ্বেতসার 

পত্র হইতে ফলে নীত হয়। ফম্ষরম উদ্ভিদের সর্বত্র 

শ্বেতসার পরিচালিত করে। লেসিখিন জাতীয় 

প্রোটানের ভিতর ফন্ফষরস্ পাওয়া যায়। য়ল্যাল্- 

বুমিনয়েডের ভিতর গন্ধক থাকে। ক্লোরোফিলের 
ভিতর সামান্য ম্য/গনেসিয়ম পাওয়৷ যায়। সিলিকা 

ও সোডিম্মের কোন উপক।রিতা বুঝা যায় ন।। 

মোটামুটিভাবে মাটির সহিত উদ্ভিদের এইবূপ 

সংমৌগ দেখ! যায়, কিন্তু উদ্ভিদের জাতি পৃথিবীতে 

মাত্র একপ্রকার নহে এবং তাহাদের খাগ্যাথাছ্যও এক- 

প্রকার নহে। কণাদ্দল সংযুক্ত মাটিতে সার মিলাইয়া 

তাহাতে নিয়মিত কর্ষণ ও জলচালনা করিলেই মে, 

সকল প্রকার ফসল উত্তমরূপে চিরকাল ধরিয়া ফলিবে 

তাহা বলা যায় না। অনেক বৃক্ষ আছে যাহী ভূপৃষ্টের 

সারবান মাটি পরিত্যাগ করিয়া গভীর তলদেশ পধ্য্ত 

শিকড় চালাইয় দেয়। তাহাদের পক্ষে সাধারণ মাটি 
অপকারীই হইবে । কতকগুলি শশ্য আছে যাহারা 

অন্ত কোন শস্যের সহিত এক সঙ্গে জন্মাইতে পারে 

না, যেমন__-ধান, গম ইত্যাদি । জমিতে ছোট ছোট 

যে সকল আগাছা জন্মে তাহাদিগকে ও উক্ত শ্রেণীতে 

ধরা যাইতে পারে। আবার এমন শশ্ও আছে, যাহা 

আগুন্িক ক্কন্মি-ন্বিতভাল্ সক 

অন্য কোন শশ্ঘের সহিত ভাল জন্মায়। অনেক শশ্য 

আছে যাহা কোন পতিত জঘ্ি চাষ করিয়। প্রথষেই 
লাগাইলে ভাল ফলে ন|) অন্য কোন শশ্ত উংপরন 
করার পর উহা! লাগাইতে হয়। কেন কোন শত 
আবার প্রথম চাষে ন| লাগাইলে ভাল হয় না। 

একই শশ্ত গ্রতি বৎসর চাষ করিলে, সার দেওয়া 

সবে ও অনেক সময় দেখা যায় ফসলের পরিমাণ কমিয়া 

যাইতেছে। প্রতি বংসর ফসল তুলিয়! লওয়ার পর 
সেই ফসলের যে শিকড়গুলি মাটির নীচে থাকিয়া যায় 

উহ্ারাই পরিমাণ কমাইবার মৃলীভূত কারণ। এই 
শিকড়গুলির উপর জীবাণুর ক্রিয়া আরম্ত হইলে পর 

যে সকল দ্রব্য স্থষ্ট হয় তাহারা সকল সময়ে রোপিত 

শস্যের খাচ্যের পক্ষে অনুকুল নহে। কাজেই এ 
অবস্থায় সেই শন্তের চাষ করিলে মাটি হইতে খাছ 

সরবরাহ না হুইয়।৷ বিষ সরবরাহ হয় এবং শস্যের অবস্থা 

শোচনীয় হইতে থাকে । অনেক সময় এরূপ হয় যে, 

কোন প্রকার কীটবিশেষের পক্ষে উক্ত শিকড় অতি 
উত্তম খাদ্য হুইয়৷ ফাড়ায়। প্রতি বংসর একই শন 

রোপণ করিলে এ কাটগুলি বরাবর উত্তম খাদ্য পাইতে 

ণকে ও উত্তরোত্তর বুদ্দিপ্রাপ্ত হইয়া শস্যের সর্বনাশ 

করে। 

এইজন্যই জমি মাঝে মাঝে চাষ না করিয়া ফেলিয়। 

রাখিতে হয়; কিন্। অন্ত শন্তের চাষ করিতে 

হয়। ইংরার্জীতে ইহাকে বলে 'কপ্ বাই রোটেশন্,। 

জনি ফেলিয়। রাখিলে উক্ত বিষ বা কীট ক্রমশঃ নষ্ট 

হইয়। যায়। অন্য শম্ত রোপণ করিলে ভাল ফসল 

হয়, কারণ যে দ্রব্য এক প্রকার শহ্বের পক্ষে বিষ 
তাহা অন্ত প্রকার শশ্তের পক্ষে স্থান হওয়া কিছুমাত্র 

বিচিত্র নহে। তাহ। ছাড়া যে কীট কোন বিশেষ 

শস্তের শিকড় খাইয়া প্রাণধারণ করে অন্ত কোন 

শস্যের শিকড তাহার পক্ষে বিষবৎ। বিলাতে 

আনারসের চাষ করিবার সময় একই জমিতে বার বার 



৯২ সং, 

আনারস লাগাইবার পর সত্যসত্যই এক প্রকার কীট 

দেখিতে পাওয়! গিয়াছিল, যাহ! উক্ত চারাগাছের শিকড় 
থাইয়া বাচিয়া থাকে। ছু'এক বংসর সেই জমিতে 

ঘাস, বুনিয়। দেওয়ার পর সমস্ত কীট বিনষ্ট হয় তখন 
আনারসের চাষ আশাহ্ুর্ূপ হইতে থাকে । কৃত্রিম 

সার আনির। জমিতে দিলে অনেক সময় এই কল বিষ 
'ও কাট নষ্ট হয়। 

জমিতে আগ[ছ! জগ্সিতে দেওয়া উচিত নয় দুইটা 

কারণে । এক, ইহারা জমির সারপদার্থ টানিয়। লয়; 

হুই, ইহাদের শিকড় হইতে শস্তের পক্ষে অনিষ্টকারী 

ভ্রব্য সষ্ট হয়। নে সকল শস্য ঘন্ স্গিবিষ্ট করিয়। 

লগাইতে হম, বেমন -শাক, মটর ইত্যাদি তাহাদের 
ভিতর আগাছ। জন্ম ইতে পারে না, কারণ শস্যের 

শিকড়ের পরিমাণ অনুপাতে অধিক হওয়ার জন্য 

ইহারাই আগাছার উপর বিষের ক্রিয়া করে। কিন্তু 

আনু, মূলা, কপি প্রভৃতি শহ্য ফাক ফাক করিয়া 

লাগাইতে হয়। কাজেই ইহাদের ভিতর আগাছ৷ 
জন্মাইভে পারে । 

মাটির যে সমস্ত গুণ এ পর্য্যন্ত বল] হইল, কিন্বা 

মাটির সহিত উদ্ভিদের যে সকল সম্বন্ধের কথ। উল্লেখ 

কর৷ হঈল, কিম্বা জীবাণুর যে সমস্ত ক্রিয়ার কথা বল! 

হইল, সে সকল স্মস্তই নির্ভর করে মাটির ভিতর যে 

পরিমাণ অল্প বা ক্ষার থাকে তাহার উপর । যে সকল 

মাটিতে অগ্ন ব। ক্ষার উভয়েই কম, বেশীর ভাগ শস্য 

সেইরূপ মাটিতে উত্তমরূপ ফলে; কিন্তু চা, আলু 

প্রতি কোন কোন শস্ত অস্রযুক্ত ম|টিতে ভাল ফলে। 
এইঈন্য (কোনরূপ ক্ষারবিশিষ্ট সার চা কিবা আলুর 

পক্ষে নিষ্টকর। জলজ উত্তিদ্ সকল ক্ষারযুক্ত মাটিতে 

পথ [ ২য় বর্ষ, ১ম খত 

ভাল হয়! অনুসন্ধান করিয়া দেখা গিয়াছে, যে সকল 

জীবাণু মাটির ভিতর আহার তৈয়ারী করিবার সহায়তা 
করে তাহাদের এক একটি এক এক প্রকার শক্তি বিশিষ্ট 

অল্প বা ক্ষারযুক্ত মাটিতে কাধ্যকরী হয়। 'ফ্যাজোটো- 
ব্যাকৃটর্, নামীয় যে জীবাণু বায়ু হইতে নাইট্রোজেন 
লইয়। এমোনিয়! তৈয়ারী করে উহার কাধ্যকরী শক্তি 
না অস্ ন। ক্ষারযুক্ত মাটির মধ্যেই দেখিতে পাওয়া 

যায়। আবার 'নাইড্রোব্যাকৃটর* নামীয় যে জীবাণু 
এমোনিয়! হইতে নাইউ্রেটু তৈয়ারী করে উহা সামান্ত 

ক্ষরযুক্ত মাটিতেই কায্যকরী হয়। জীবাণুর সংখ্য৷ 
ও জীতি অসখ্য। বে জীবাগু যে শস্তের পক্ষে 

উপকারী সেই জীবাণুর উপযুক্ত অক্্ বা ক্ষার মাটিতে 

না থাকিলে সে শশ্ত ভাল জন্মিতে পারে ন। চুণ- 

জাতীয় দ্রব্যগুলি ক্ষারবিশিষ্ট এবং ফস্ফেট জাতীয় 
দ্রব্যগুপি অগ্নবিশিষ্ট। কাজেই সার দিবার সময় ক্ষার 

কি্া অস্ত প্রয়োজন, তাহা অগ্রে নিরূপণ করিয়া পরে 

প্রয়োজন মত সর দেওয়া উচিত। 

মাটির ভিতর অস্ন আপনা আপনিই তৈয়ারী হইতে 

দেখা যায়। অধুন। এই অস্ তৈয়ারা হওয়ার কারণ 
নির্ময় সম্বন্ধে বথেষ্ট গবেষণা চলিতেছে । মাটির 

উপাদানে থে পিলিক! ও য্যাুমিন। থাকে তাহা হইতেই 

বে এই অফ্ের উদ্ভব তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু কি 

উপায়ে উহ উদ্ভব হয় এবং মাটির উপাদান সত্যসত্যই 

সিলিকা ও ফ্যালুমিন। কিন। কিছ্ব। উহা উভয়ের সংযোগ 

ঘটিত অন্ত কোন যৌগিক দ্রব্য, এ সথ্ন্ধে কপিকাত। 

বিশ্ববিচ্যালয়ের বিজ্ঞানবিভাগে, অধ্যাপক জ্ঞানেন্দ্রনাথ 

মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ল্যাবরেটরাতে গবেষণ। 

চলিতেছে । 
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[ শ্রীমতী স্থুবাসিনী বালা বন ] 

সে অদিম যুগের কথা। 

নারী বাস করে গাছের কোটরে, পুক্ষ বনে বনে 

ঘুরে বেড়ায় আর শিকার করে। 

নারী ভাবে কি নিষ্ুর ওটা । বুকটা কি চগড়া। 

দেখলে ভয় লাগে। হাতে আবার ওসব কি? দেখতে 

ইচ্ছা করে না, চলে যেতে যেতে, জকুঞ্চিত করে চলে 

ধায়। 

পুরুষ ভাবে কি বি] ওটা । না পারে একটু 
দৌড়তে। ন। পাবে একট। বাঘের সঙ্দে লড়াই 
করতে । কেবল গ(ছের কোটরে বসে থাকে । ভাল 

লাগে ওর। অবজ্ঞায় মুখ ফেরীয়। এখানে ওখানে 

দেখতে পায়, ভাল করে ন। দেখেই চলে ঘায়। 

রা ন সং 

সেদিন গাছে গাছে ফুল ফুটেছে। পাতীয় রং 

ধরেছে । এলোমেলো বাতাস ফুটন্ত ফুলের বুকে 

টুমো দিয়ে, কচি পাতার বুকে শিহরণ তুলে, মত্ত 
আবেগে ছুটে চলেছে, নিরহিণী প্রিয়ার উদ্দোস্তে | 

আকাশের কোলে টাদ উঠেছে । আকাশ বাতাস 

জ্যোঙন্ায় ভরে গেছে । জ্যোংক্সা গাছের ফাক দিয়ে 

মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে । 
নারী বলে আছে একট! নদীর ধারে বালির 

উপরে । আনমনে কি যেন ভাবছে নিজেই সে বুঝতে 

পারছে না। হঠাৎ তার দৃষ্টি পড়লো নদীর স্বচ্ছ 

জলের উপর। -দেখে মাথার উপরেও একটি চাদ, 

জলের নীচেও একটি চাদ । ছুটি চাদ, সে বড় সুন্দর, 

বড় স্থুন্দর। এবার কি যেন আনন্দের আবেগে সে 

উঠে ফড়ালো বড়ই যেন ভাল লাগলো তার কাছে 
চারিদিকের সব। কি যেন সুন্দর খেলা।* চেয়ে 
দেখে গাছে গাছে সব ফুল ঘুটে রয়েছে। সে গাছ 
থেকে ফুল তুলে লতা দিয়ে গেঁথে মাথায়, গলায়, বুকে, 
হাতে, কোমরে ও পায়ে পরুলো। তারপর যেন বনেরই 
আপনহারা হরিণীর মত কতই খুসীতে বনের পথে থথে 
সে ছুটে চল্লো৷ । 

গাছের কোটরে গেল। বড় খুমী। কিন যেন 

একা । আবার চল্লে। সেই নদীর ধারের দিকে সেই 
চাদের কাছে। চল্তে চল্তে হঠাৎ পথে নারী 

দখুলো সামনে সেই কঠোর পুরুষ। আধ আব 

জ্যোখন্নায় ঈড়িয়ে আছে। পুরুষ দেখলে! থে আস্ছে 
ধারে ধীরে সেই নটী।. দূরে দূরে ছুঙ্গন দুজনের 

মুখের দিকে চেয়ে স্তব্ধ হয়ে ঈ(ড়ায়ে রইলো । তখন 

জ্যোংঙ্গার আলো গ্রাছের ফাক দিয়ে ছু্নের মুখের 

উপর এসে ঢলে পড়ছিল 

পুরুষ দেখলে বেন তাকে সুন্দর মনে হয়! 

ন।রী দেখলে সে যত কঠোর দেপায় সে তত কঠোর 

নয় । 

দুজনে তখন এক পা এক পা করে এগিয়ে এলো । 

অনেক কাছে কাছে । ছুজনেই দুজনকে দেখলো, কি 

স্ন্বর । পাতাগুণি দুলিয়ে দিয়ে বাতাস বয়ে থাচ্ছিল, 
নীরবে দুজনে তেম্নি চেয়ে রইলো । কতক্ষণ, কেউ 
তা জানে না। বখন তাদের জ্ঞান হলো, তখন 



“ওল 

প্রভাতের বাতাদে পাখীর মধুর তান ভেবে 

আন্ছিলে!। 

পুরুষ তাঁরপর থেকে ভাবে নারীকে কেমন করে 

স্থখে রাখবে। 
নারী ভাবে গাছের কোটরে আর ভাল লাগে না ।

 

পুরুষ তখন গাছের পাতা দিয়ে ছেয়ে, ডাল দিয়ে 

ঘিরে নারীর সখের জন্য কুটীর রচনা করে। 
সেদিন পুরুষ শিকার থেকে ফিরলো, হাতে তার 

হরিণের চামড়া । নারী উচ্ছৃদিত আনন্দে তার কাছে 

এসে দীড়ালো! | 

পুরুষ তখন ছালখান! নারীর কোমরে জড়িয়ে 

দিলো । তারপর তাকে দেখে দে আনন্দে হাততালি 

দিয়ে নেচে উঠলো। 

প্রথম লজ্জায় হেসে নারী মাথা নীচু করুলে। 

খা ৬৬ ঈং 

নারী ভাবে নে কেমন করে পুরুষকে স্থুখী কর্বে। 

যখন পুরুষ কুটার ছেড়ে শিকারে যায়, তখন সে 

কুটারের দ্বার ধরে তার প্রতীক্ষায়, পণের দিকে চেয়ে 

দাড়িয়ে থাকে । যখন সে ফেরে তখন হাসিমুখে তার 

অভ্যর্থনা করে। ফল জল এনে সাম্নে ধরে। 

এক্লা। খেতে চায় না। 'তখন সেও তার সঙ্গে খেতে 

বসে। 

[২রু বর্ধ, ১ম খণ্ড 
[8128818185981853858121171117751হ865হহ৬া হরর ইহউহতহ হজরত 

নাচে, কচি পাতার আড়ালে বসে ফোকি ডাকে, 

জ্যোংন্পা হাসে জলের কলতান শোনে, তথন তারা 

ভাবে বিভোর হয়ে নাচে, হাসে, কাদে । এই ভাবে 

তাদের দিন যায়। তার! ভাবে এতে বেশ ! 

তার নারীত্বের পূর্ণ পরিণতি হোল সেই দিন, 

যখন জ্কযোতন্ার মত আর একজন তাদের ঘর আলো 

করলে । আর কি গৌরবে যেন ভরে উঠলো পুরুষের 

বুক। ছুঙ্গনে তারা ভাবে বিভোর হয়ে মৃতন ছোট্ট 

মানুষটির দিকে চেয়ে থাকে ! 

সন্তানের প্রথম কাকলি নারীর প্রাণের পরতে 

পরতে কি মধু ঢেলে দিলে ! যখন সে তার ছোট ছোট 

হাত-পা নেড়ে হাসে, তখন নারী উচ্ছৃসিত আনন্দে 

তাকে বুকে চেপে ধরে চুমায় চুমায় তার সমন্ত 

শরীর ভরে দেয়। তারপর তার মুখে আপনার বুকের 

পীযূষধারা ঢেলে দেয় 

আর পুরুষ? মনের আনন্দে বনে বনে শিকার 

করে আর ফিরে ছুটে আসে তাকেই বুকে তুলে নিতে। 

এইতাবে স্ষ্টির প্রথম অস্ক রচিত হয়। 

[ একটি ইংরেজী গল্পের ছায়৷ অবলম্বনে 4 
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[ শ্রীযুক্ত রজেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় ] 

(১৭) 

নাইট্রোজেন 

সন্ত তঃ। সংযোগ ভার ১৪ । 

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, পৃথিবীস্থ বামুমণ্ডলে 

৮০ ০, ভাগ নাইট্রোজেন । ফক্ষরস্ কিছু বদ্ধ বায়ুর 

ভিতর দগ্ধ করিয়া উক্ত বাষু হইতে অল্নজান অপত্যত 

করিলে নাইট্রোজেন গ্যাস অবশিষ্ট থাকে। ইহার 

পরীক্ষাপ্রণালীও পূর্ধে বণিত হইয়াছে । 

পরীক্ষার নিমিত্ত এই গ্যাস প্রস্তত করিবার সহজ 

উপায় 'এমোনিয়ম্ নাইট্রা্টটু নামক দ্রব/কে 

তাপবোগে বিচ্ছিন্ন কণা :- 

বা1.0,-],+51750 

এই উদ্দেশ্টে অগ্নঙ্গান প্রস্তত ও সংগ্রহ করিবার 

প্রণালী (৬০ নং চিত্র) অবলম্বন কর হুইয়। থাকে। 

এমোনিয়ম্ নাইট্রাইট্ তাপযোগে প্রথমতঃ; তরলিত হয়, 

ত্ান্থার পর নাইট্রোজেন বিমুক্ত করিতে থাকে । 

নাইট্রোজেন গ্যান বর্ণ-ম্বাদ-গন্ধহীন । 

বা দহুনসহায়ীও নহে। 

নাইট্রোজেনের রাসায়নিক প্রকৃতি জড় । কোন 

সাধারণ রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা ইহাকে সংযুক্ত 

করিতে পারা যায় না। তবে বাষুর ভিতর প্রবল 

শত্তিবিশিষ্ট তড়িৎক্ফুলিঙ্গ চালনা করিলে অস্রজান ও 

নাইট্রোজেন সংযুক্ত হয়। নাইট্রোজেনের ভিতর 

দাহা 

দিয়া তড়িৎস্ফুলিঙ্গ সঞ্চালন করিলেও গ্যাসটা জড়- 
প্রকৃতি ত্যাগ করিয়া ম্যাগনেসিয়ম্ ক্যাল্সি্সম্ প্রভৃতি 

ধাতব দ্রব্যের সহিত সংযোগক্ষম হয়। 

(৩০নং চিত্র ) সিলিগারে সংগৃহীত গ্যাস নাইট্রোজেন 

বাযুমণ্ডলে নাইট্রোজেনের প্রধান কাধ্য দহন 

প্রভৃতি প্রক্রিয়ার ঘথোপযুক্ত সংযম । পূর্বে বলা 

হইয়াছে যে, বিশ্তদ্ধ অক্রজানে দহনাদি অল্ন্জানযোগ- 

ঘটিত প্রক্রিয়! ভ্রতবেগে সম্পন্ন হয়। এ অবস্থায় 

জীবনধারণ অসম্ভব । 

যুক্ত অবস্থায় নাইট্রোজেন জীবজগতে অপরিহাধধ্য। 
উদ্ভিদ মৃত্তিকা হইতে পুষ্টির জন্য যুক্ত নাইট্রোজেন 

সংগ্রহ করে। উদ্ভিদের মূলে এক জাতীয় বুল্মদেহী 



জীব বাস করে, তাহার! বায়ুস্থ নাইট্রোন্েন কিয় 

পরিষাণে অন্তান্ত জরব্যা্দির সহিত যুক্ত করিতে সক্ষম । 

এই যুক্ত অবস্থায় নাইট্রাঙ্জেন উদ্ভিন্ কর্তৃক শোধিত 

হয়। জমিতে সার দেওয়ার একটি প্রধান উদ্দেশ্ট 

নাইট্রে।ছেন যোগান । 

জীবশরীরে নাইট্রোজেন মাংসপেশী প্রভৃতিতে 

বর্থমান। জীব খাগ্কের সহিত যুক্ত অবস্থায় এই 

উপাদান সংগ্রহ করে। প্রয়োজনাতিরিক্ত নাইট্রোজেন 

শরীর হইতে মল ইত্যানিরূপে নির্গত হয়। 

সাধান্পণ পরীক্ষাগারে নিম্নলিখিত উপায়ে বাযুস্থ 

নাইট্রোজেন যুক্ত অবস্থায় আহরণ করা যাইবে । একটি 

নিকে্নির্মিত মুচিতে প্রায় অদ্ধেক ম্যাগনেসিয়ম্ 

চূর্ণ লওয়৷ হইল। মুচিটির মুখ উত্তমন্ধপে আটিয়া 

বন্ধ করা হইল। পরে একটি স্থক্কম ছিদ্র কর! হইল। 

এক্ষণে তাপযোগে মুচির উত্তাপ উচ্চ করিয়া অর্ধ- 

ঘণ্টাকাল এই অবস্থায় রক্ষা কর! হইল। মুচিটি শীতল 

হইলে উহা! উন্মুক্ত করিয়া! ভিতরের দ্রব্যটী পরাক্ষা 

করিলে দেখা যাইবে যে, নে ত্রব্টী হইতে এমোনিয়া 

নামক গ্যাস উৎপন্ন হইতেছে । এমোনিয়া নাইরে 

জেন ও উন্জানের সংযোগফল , স্থতরাং নাইট্রোজেন 

যুক্ত হইয়াছে । 

(১৮) 

নাইট্রোজেন-একাম্রজান 

_ হান্ট দীপক গ্যাস 

সন্বেত বউ ৪6)। 

'এমোনিয়ম্ নাইট্রেট' নামক প্রব্য হইতে তাপযোগে 

নাইট্রোঙ্জেন-একাম্জান গ্যাস বিচ্যুত হয় £-_ 

7087১042180 

নাইট্রোজেন প্রস্তুত ও সংগ্রহের অনুরূপ প্রণালীতে 
এই গ্যাসও সংগৃহীত হয়। 

[ ২য় বর্ষ, ১ম খণ্ড 

সংগ্রহের সময় পাত্রে উত্তপ্ত জল ব্যবহার কর! হয়, 

কারণ শীতল জলে এই গ্যাস অল্প পরিমাণে দ্রবণীয়। 
জলের পর€রবর্তে পারদ ও ব্যবহার করা যাইতে পারে। 

নাইট্রোজেন-একান্রঙ্জান গ্যাস বর্ণ-স্বাদহীন ; কিন্ত 

ইহার একটি বিশেষ গন্ধ আছে। আত্রাণ করিলে 

উদ্রের ল্সাফু উত্তেজিত হইয়! হাস্তের উদ্রেক করে, 
এইজন্য ইহার অপর এক নাম “হাস্যোদ্দীপক গ্যাস” । 

ইহা অধিক পরিমাণে আপ্রাণ করিলে শরীরের সায় 

বিকল হইয়া যন্ত্রণা বোধ দুর হয়। এইজন্ত দত্ত 
চিকিৎস! প্রভৃতি সামান্ত অস্ত্রপ্রয়োগের সময় ক্লোরো- 

ফর্মের পরিবর্তে উক্ত গ্যানই ব্যবহৃত হইয়। থাকে। 

ক্লোরোফশম্মের প্রতিক্রিয়ার ফলে রোগী অত্যন্ত নিস্তেজ 

হইয়া পড়ে । “নাইট্র।স্ অক্স/ইড+ গণাস্ ব্যবহারের পর 

এরূপ কোনও প্রতিক্রিয়। উপস্থিত হয় ন|। 

একটি বাতি জ্বালাইয়। এই গ্যাসের ভিতর আনয়ন 

করিলে দহন সতেজ হয়। তাহার কারণ, উক্ত গ্যাস 

বে দ্রহনসহায়ী তাহা নহে। গ্যাসটী অত্যন্ত বিয়োগ- 

প্রবণ এবং দহনজাত তাপের সংস্পর্শে বিযুক্ত হইয়া 

অশ্নজ্ঞান বিচ্যুত করে । এই অস্তজানই দহনকে সতেজ 

করে। একখণ্ড গন্ধক অল্প জ্বালিয়া নাইট্রোজেন- 

একাক্নজান গ্যাসের ভিতর প্রবেশ করাইলে উহা 

নির্বাপিত হয়। এক্ষেত্রে তাপ গ্যাদকে বিচ্ছিন্্ 
করিবার উপযুক্ত নহে। 

উক্ত গ্যাস জলের সহিত সংযোগে একটি অস্্ 

উৎপন্ন করে। অল্লটার নাম 'হাইপো-নাইট্রাস্* অশ্ন। 

ঘ,0+7,0- 5,0, 

এ অন্ন অত্যন্ত বিয়লোগপ্রবণ। 

(১৯) 

ক্বাইতাজেল্ল-ভি-অস্ঈসজ্কান্ন 
সন্কেত ৪০৪ বা 90। 



ত্র সংখ্যা-_-জ্যষ্ঠ, ১৩৩৮ ] 

উদ্জান গ্রস্তত ও সংগ্রহ করিবার জন্য যেকপ যন্ত্র 

ব্যবহৃত হয়, সেইরূপ যন্ত্র (৩১নং চিত্র) সজ্জিত 

করিয়া দন্তার পরিবর্তে তাম্র এবং গন্ধকায়ের পরিবর্তে 

নাইটিকাম়্ ব্যবহার করিলে নাইট্রোজেন-স্থি-অশ্লজান 
গ্যাম উৎপন্ন হয় £_ 

অন্ন মানস 
1101111111)101111111111111111111 1111111601111111186011116171)181111)1 

১৬০১৪ 
|801)11111011181111111)11111)1114111)11101101110111111811111111818151114 111111111816111).1011111111811111111711151111)11111111161111611111111111111111)111111161011111117101111110111) 

উক্ত গ্যাস দাহ বা দহনসহায়ী নহে; কিন্তু একখণ্ড 

জলন্ত ম্যাগনেসিয়ম্ তার ইহার অভ্যন্তরে আনয়ন 
করিলে দহন সতেজে অগ্রসর হয়! তাপে নাইট্রোঙ্গেন- 

দ্বি-অস্জান বিচ্ছিন্ন হওয়ায় অল্লজান বিচ্যুত হইয়া 

দহনের সহায়তা করে। বাতি বা গন্ধক জালাইয়া 

( ৩১নং চিত্র ) নাইট্রোজেন-ছ্বি-অন্নজান গ্যাস সিলিগারে সংগৃহীত হইতেছে 

9 0৮+81708-59 (৪ 03)2 

1+41,0+280 

প্রথমতঃ ক্লাঙ্কে রক্বর্ণ ধুম উৎপন্ন হয়। ইহা 

উক্ত গ্যাসের সহিত বাযুস্থ অগ্র্জানের সংযোগজাত 

নাইক্রোজেন-চতুঃ-অক্লজান টব হ6% বা 205 £ 

£0+0),- 50, 

ফ্লাস্ক হইতে সমস্ত বাযু ক্রমে অপন্থত হইলে এই 

ধৃমও অন্তহিত হয় এবং নাইট্রোজেন-দবি-অশ্লজান গ্যাস 

নিলিগারে সংগৃহীত হইতে থাকে । 

পূর্বেই দেখিয়াছি যে, বার সংস্পর্শে গ্যাসটা হইতে 

রক্তবর্ণ ধৃম নির্গত হয়। একটি সিলিগারের মুখ একটু 

উন্মুক্ত করিলেই ইহ দেখা যাইবে । 

এই গ্যাসের ভিতর প্রবেশ করাইলে নির্বাপিত 

হয়। 

এই গ্যাসটার বিশেষত্ব এই যে, ইহা 'ফেরস্ 

সল্ফেট্” বা হীরাকষ দ্রাবণে ম্বতঃ দ্রবণীয়। 

দ্রাবণটী খণ্দর বর্ণ। তাপপ্রয়োগে এই দ্রাবণ হইতে 

বিশুদ্ধ নাইট্রোজেন-ছি-অক্লজান পুনঃ প্রাপ্ত হওয়া যায়। 

এই উপায় অবলম্বন করিয়া গ্যাসটী শোধন করা 

হয় । 

(২০) 

স্বাইইক্রোক্িল্ন-ভিঅিঅক্সজ্ান্ন 

সঙ্কেত ব৪0$। 



৯৩১০৮ 

নাইটিক্ অন্ত্কে জলমিশ্রিত করিয়া ১৩ গুরুতে 
পরিণত করা হইল। এই জ্বলমিতিত অয্নের সহিত 

আর্ষেনিয়স্ অব্সাইড. মিশ্রিত করা হইল। কিছুক্ষণ 

পরে মিশ্রণটী তি্যক্পাতন করিলে নাইট্রোজেন-ত্রি- 
অগ্পজান উদগত হয়। এই গ্যাস শিলাজায়ী মিশণে 

রক্ষিত একটি [0-আকৃতিবিশিষ্ট নলের ( ৩২ নং চিত্র) 

ভিতর দ্দিয়! নীতি হইলে ঘনীভূত ও সংগৃহীত হয়। 

্পঞ [২য় বর্ধ, ১ম খণ্ড 

অম্নজানের সহিত অম্নজান যোগে নাইট্রোজেন- 
চতুঃ-অঙ্রজান উৎপন্ন হয়। পরীক্ষণগারে 'লেড, নাইট্রেট' 
নামক দ্রব্য হইতে তাপযোগে এই ভ্রব্য বিচ্যুত করা 
হয়। শিলাজায়ী মিশ্রণে রক্ষিত আধারে ইহা হরিঘ্ণ 

তরল দ্রব্যরূপে সংগৃহীত হয় । 

ব,()* জলে দ্রবণীয়; সংযোগে ছুইটী অ 

নিশ্রণ উৎপন্ন হয় ৫ 

রর 

ন্ রঃ প্র, 

74 বস্তু. চ নান 

( ৩২নং চিত্র ) 0-আকুৃতিবিশিষ্ট নলমধ্যস্থ তরল দ্রব্য নাইট্রোজেন-ত্রি-অল্পজান 

দ্রবাটী হরিৎ বর্ণের তরল দ্রব্য। ইহা অত্যন্ত 

বিয়োগপ্রবণ। জলে দ্রবীভৃত হইলে “নাহট্রীস্, অগ্র 

উতৎপয্ন কারে ১ 

ব,0)+17,0- চা), 
(২১ ) 

বা হইত ক্েন্ব-ভ্ভুত৪- 
অস্কাজ্জান্ 

সঙ্কেত ১60) বা টি()5। 

পূর্বে বণিত হইয়াছে যে, নাইট্রোজেন-ছি- 

,09,11750-ঘ0,+00, 

(২২) 

স্নাইত্ভ্রাতেন্ল-পপ্রহা মত্জান্ে 

সঙ্কেত ১05 । 

এই দ্রব্য প্রকৃতপক্ষে নাইটিক্ অশ্নজ অক্সাইড. 
জলের সহিত সংযোগে নাইটি ক্ অয উৎপন্ন করে £-- 

ঘ,০0++17,0-27 0, 
পরীক্ষাগারে প্রস্তুত করিতে এই সাম্যের বিপরীত 

প্রক্রিয়ার সাহায্য গ্রহণ কর! হয়, অর্থাৎ নাইটি ক অঙ্ন 



২য় সংখ্যা--জোষ্ঠ, ১৩৩৮] 

হইতে ফন্ষরস্-পঞ্চাক্জানবোগে জল বিচ্ছিন্ন করা 

হয়। উক্ত ছুইটা ভ্রব্য একত্রে মিশিত করিয়! তির্ধযকৃ- 

পাতন করা হয় ও শিলাজায়ী মিএণে রক্ষিত আধারে 
[50 সংগৃহীত হয়। 

7১,0$4+ না 058 - ১05 +21170। 

[বি *0$ অতি সহজেই বিচ্ছিন্ন হয় ৫ 
& ব*0-8]১০,+0, 

(২৩) 

স্বাইইজি ক অজ 
সঙ্ষেত 1] 0২1 

এই অস্ত্রের গ্রধান ব্যবহার তা, রৌপ্য প্রভৃতি 

অপেক্ষাকৃত অল্প মূল্যের ধাতু হইতে স্বর্ণ ও প্রযাটিনম্ 
নামক ধাতু পৃথক করিবার ভন্য। নাইটিক্ অগ্্রের 

ক্রিয়। উপরৌক্ত মূল্যব।ন্ ধাতু ছুহটা ব)তীত অন্তান্ত 

ধতুর উপর অত্যন্ত সতেজ। 

ধাতুর উপর নাইটিকৃ অগ্্রের ক্রিয়ায় উৎপন্ন দ্রব্য 

প্রথমতঃ ধাতু বিশেষে 'ও দ্বিতীয়তঃ (শরশ্নটীর ) গুক্চন্বের 

পার্থক্য অনুসারে বিঠিম্ন। থা তামের মহিত 

প্রক্রিয়ায় প্রথমতঃ সাধারণ নিয়ম অশ্ুবাষী উদ্দদ্গান 

নির্গত হয় £-- 

১0976110979 (0 (0৪)১7+311, 

এই উদশত উদ্জানও নাই রক অগ্নদ্ধার। আক্রান্ত 

হয় 2 
১7,121 9, ল 11156014230 

এবং নাইট্রোজেন-দ্বি-মগ্রজান বিচ্যুত হয়। 

দন্তার উপর সঙ্গল নাইটিকু অগ্ের প্রিয় 

নাইক্রোজেন-একান্নজান উৎপন্ন হয়। প্রথমতঃ উদ্জান 

নির্গত হয় £ 

201৭ [10574 20) (093)57 4115 

উদ্জান পুনরায় নাইটিক্ অল্্রের সহি 

লিখিত সঙ্কেত অনুলারে সংমুক্ত হয়: 

411, 12130, -8]150+ মি ১০) 

ত নিষ়্- 

অই্জন্য স্হলাম্সজ্ম “২৬০৪৯ 

রাঙ্ বা টিনের সহিত প্রক্রিয়ায় এমোনিয়! উৎপনধ 
হইতে পারে। 

একটি রিটর্টে রিসীভার (৩৩ নং চিত্র) সংলগ্ন 
করিয়া রিসীভারটা শীতল জলের উপর আংশিক 
নিমজ্জিত অবস্থায় রক্ষিত হুইল। রিটর্টে কিছু সোরা 
| পটাসিয়ম্ নাইট্রেট'ও নির্জল গম্ধকান্্র স্থাপিত 
হইল। রিট বার্ারের শিখা সাহায্যে ধীরে ধীরে 
তাপ প্রদান করা হইল এবং রিসীভাবের উপর জলধারা 
বহিতে দেওয়! হইল। নাইটিক্ অল্প ডি হইয়! 
রিসীভারে সংগৃহীত হয় ₹_ 
2£10,411580+-া,১০,+2[10, 
এই উপায়ে অস্র প্রস্তুত হইলে, সাধারণতঃ তাহা 

নানাবর্ণবিশিষ্ট হয়। ইহার কারণ নাইট্রোজেন-চতুঃ- 
অশ্জানও অল্প পরিমাণে নিক্ষান্ত হয়। অগ্নের ভিতর 
দিয়া বাযুপ্রবাহ কিছুক্ষণ সঞ্চালন করিলে বর্ণ দুর হইয়া 
বিশুদ্ধ অস্ত্র পাওয়া! যায়। 

একটি “টেষ্ট টিউবে' অল্ল জা অম লট] 

তাহাতে একথগ্ড উত্তপ্ত অঙ্গার নিক্ষিপ্ত হঈল। অঙ্গার 

খগ্ডটী সতেজে জলিতে গাকে। প্রকৃতপক্ষে এই অম 

হইতে অল্লারাসে অগ্নজান বিচুত করিতে পারা ঘায়। 

এই অস্জানই দহন সাঁহাধ্য করে। 

একটি টে টিউবে কিছু “নীল” দ্রাবণ লঙয়। 

তাহাতে ২৪ খিন্দু নাইটিকু 'অস্্র বেগ করিলে 
নীলের বর্ণ নষ্ট হয়। কিছু “ফরম ক্লোরাইড" জ্রাবণে 

কয়েক বিদ্দু, নাহটিকু অজ দির। উত্তপ্* করিলে 

হরিদ্র।ভ বর্ণ উৎপন্ন হয় । ফেরম্ ক্লোরাইডের মহিত 

অস্রজান নোগে “কেরিক্ ক্লোরাইড উৎপন্ন হইয়া 

উক্ত প্রকার বর্ণ প'রবর্তন খটযি। 

পূর্ব বল। ইনাছ্ে থে, বাযুর ভিন্র তড়ি২- 

স্ুলিঙ্দ চালনা করিলে অস্জান ও নাইট্রোজেন সংযুক্ত 
এই সঙ্গের ফলে নাইট্রোজেন-পঞ্চাম্মরজান ৪ হয়| 



১২১০০ [ ২য় বধ) ১ম খণ্ড 

( ৩৩নং চিত্র ) রিসীভারে সংগৃহীত তরল দ্রব্য নাইটি ক অস্ত্র 

চৃষ্ট হয় ও বাঘুস্থ জলবাম্পের সহিত ইহ] সংযুল্ত' হহয়া 

নাইটিক্ ক্স উৎপন্ধ করে £ 

১২,470 505 

১ম ,05+81150-1180, 

জান্মীনীতে এই উপায়ে প্রচুর পরিমাণে নাইটিক্ অল্প 

প্রস্তুত করা হয় । 

নাইটিক্ অম্নের বোতল উন্মুক্ত হইলেই ধুম 

নিগত হইতে দ্রেখা যায়। প্রকৃতপক্ষে অস্ত্রের বাশ 

বাযুস্থ জলবাপ্পের সহিত আকৃষ্ট ও মিলিত হইয়া 

এই ধুমের ্ষ্টি করে। বাস্পহীন বাযুতে এরূপ 

হয় না। 

সজল নাইটিকৃ অঙ্কে ফুটাইলে প্রথমতঃ 

নাইটি ক্ অল্ন নির্গত হয়। ক্রমে এমন একটি মিশ্রণ 

প্রস্তত হয়, যাহা হইতে আর অগ্র বিচ্যুত হয় না। 

তরল দ্রব্টী মিশ্রণ হইলেও একটি দ্রবে/র ম্যায় তিষ্যকৃ- 

পাতিত হয়। এই অবস্থা ৬৬|, অমন ও ৩৪০০ জলের 

মিশ্রণ (১০০০ সেঃ )। 

কিছু শুক কাষ্টচুর্ণ বা কয়েক বিন্দু তাঁপিণ নির্জল 

নাইটি ক্ অঙ্্রের উপর নিক্ষেপ করিলে প্রজ্ঞলিত হইয়া। 

উঠে। 

ব্যবসাঙ্গেত্রে নাঈটি ক্ অগ্্লের নিয়োগ গন্ধকান্ 

প্রস্তুত করিবার জন্য । নাইট্োগ্লিসারীন, গান্ কটন, 

প্রভৃতি বিস্ফোরক 'ও “কোল টার' হইতে নানাপ্রকার 

রউ প্রস্তুত করিবার জন্য । 

ঘে কোনও নাইট্রেট হইতে উক্ত অন্ন প্রস্তত 

হইতে পারে । অন্যান্ত দেশে “সোডিয়ম্ নাইট্রেট' সুলভ 

বলিয়৷ ব্যবহৃত হয়। আমাদের সোরাই 

সুপ্রাপ্য ও সলভ । 

একটি টেষ্ট টিউবে কিছু নাইটিকৃ অগ্প লইয়া 

টিউবের গাত্র বহাইয়া ধীরে কিছু 'ফেরস্ সল্ফেট্' 

( হীরাকষ ) দ্রাবণ যৌগ করিলে উভয় দ্রব্যের সঙ্গম- 

স্থলে খদির বর্ণের রেখা স্ষ্ট হয়। কিছু নাইট্রে্ 

দ্রাবণ ও হীরাকষ ভ্রাবণ মিশ্রিত করিয়া নির্জীল গম্ধকান্ 

ধীরে যোগ করিলেও এই প্রকার রেখা দৃষ্ট হয়। 

দেশে 
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এই পরীক্ষা নাইটি ক অল্প ও নাইট্রেট জাতীয় লবণের 

পরিচয় । 

নাইটি ক অল্প হইতে ধাতব দ্রব্যাদির সংযোগে থে 

লবণজাতীয় দ্রব্য উৎপন্ন হয়, তাহাদের সাধারণ নাম 

নাইট্রেট। তাম্ন হইতে কপার নাইট্রেট এবং রৌপ্য 

হুইতে সিলভার নাইট্রেট উৎপন্ন হয়। 

নাইট্রেট জাতীয় লবণ হইতে অশ্র্জান বিচ্ছিন্ন 

হইয়া দহনকাধ্য সম্পাদন করে। কিছু সোর। 

গলাইয়। তাহার উপর একখণ্ড জলম্ত অঙ্গার নিক্ষেপ 

করিলে দহন তেজ হয়। 

নাইটে লবণ, গন্ধকাম় ও তার (ধাতব ) যোগে 

উত্তপ্ত হলে খদ্দির বর্ণের পূম নির্গত হয় । 

উল্লিখিত পরীক্ষা সকল নাইটেটু লবণের পরিচয় 

প্রদান করে। 

(২৪ ) 

ঞহ্্মোত্িজ্ডা 

সঙ্কেত | 

নাইট্রোজেন ও উদ্জানের স'যোগে অনেক গুলি 

দ্রবং উৎপন্ন হয়। এ সকলের মধ্যে এমোনিয়াই 

গ্রধান। 

কিছু নিশাদল ব। এমোনিয়ম্ ক্লোরাহড, ও টুপ 

একন্রে মিশিত করিলে একটি তীব্র গন্ধ পাওয়া মায়! 

ইহা এমোনিয়। গযাসের গন্ধ । 

0৮ 0+াব,01- 0৯0], +81157050 

ষে কোনও এমোনিয়ম্লবণ ক্ষারের সহিত মিশণে 

এমোনিয়া ত্যাগ করে । 

পরীক্ষাগারে এই গ্যাস গ্রস্ত ৪ সংগ্রহ করিবার 

প্রণালী ৩৪ নং চিত্র হইতে বোধগম্য হইবে। এমোনিয়া 

হইতে জলবাষ্প অপসারণ করিবার উদ্দেশ্টে ফ্লা্কে 

নিশাদল ও চুণের মিশ্রণ হইতে তাপযোগে উৎপন্ন 

অটৈজৈন্বয লতনাম্সন্ন “০৬ 

গ্যাস একটি শুফ চুণপূর্ণ পাত্রের ভিতর দিয়া চালিত 
হয়। চুণ জলবাস্পকে আকর্ষণ করিয়া অপচ্হত করে ও 

বিশুদ্ধ এমোনিয়া সিলিগারে বায়ুর উর্ধমুখ স্থানচ্যুতি 

দ্বারা সংগৃহীত হয়। 

গঠাসটা জলে অতান্ত দ্রবণীয়। এই ভ্রাবণ 
সাধারণতঃ “এমোনিয়া” বলিয়া বাজারে বিক্রয় হয়। 

দ্রাবণ গাসের সমস্ত ধন্ম প্রাঞ্ধ হয়। 

গাসটী বর্ণহীন। ইহ! দাহা লা দহ্নসঙ্তায়ী নহে ; 

কিন্তু অশ্জানের ভিতর এমোনিষা গ্রজ্লিত করা 

যায়। এমোনিয়ার জলের সহিত দ্রাবণে গমন করিবার 
ক্ষমত৷ অবলম্বন করিয়া একটি সুন্দর পরীক্ষা! প্রচলিত 

'আছে। একটি ফ্লাস্ক দুই ছিদ্রবিশিষ্ট কর্ক পরান 

ভইল। করটির একটি ছিদ্রের ভিতর দিয়া একটি 

স্থশ্মমুখ কাচনল ফ্লাস্কের ভিতর চালন৷ করা হইল । 

অপর ছিটা কাচনলের সাহানো একটি পাম্পের 

সভিত যুক্ত হইল । ফ্রাঙ্ষটাতে এমোনিয়া সংগ্রহ কর! 

হইল । শ্বক্ষমুখ নলটার অপর গ্রাস্ত একটি বাকারের 

জলে নিমজ্জিত রহিল। 'এক্সণে পাম্পধোগে কিছু 

চাণ হাস কর। হইলে গ্রক্মমু্খ নলের ভিতর দিয়। জল 

[লগে উত্সাকারে ফ্রাঙ্ক 

করিবে। 

একখপ লে।ভিত লিটমস্ কাগছ সিক্ক অবস্থায় 

এম|নিরা গ্যাসের সংস্পশে আনিলে কাগঞজটীর বণ 

মাপ হয়। ম্থতরাং 'এমে নিয়া ক্ষারজাতীয় | 

একটি কাণের দণ্ড লবণ।মে সিন করিয়। এমে। 

নিয়ার মংস্পশে আনি'ল খন েতবণের পুম নিগত 

হয়। অস্ত্রের নহত এমোনির। সবোদগে এমোনিয়ম্ 

'কারাইড উৎপম হয় । ভাই ধূমের আকার প্রাঞ্ধ 

[ ৩৫ন: চি) গ্রনেশ 

হম 

বা7,+1101-70,01 

জলের সহিত এযোনির। সংযুক্ত হইয়া এমে।নিয়ম্ 

কার হষ্টি কর ৮ 
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(৩৪ নং চিত্র ) বিশুদ্ধ এমোনিয়! সিলিগারে সংগৃহীত হইতেছে 

বা ।+1],0-*ঘ 2,017 

এই পরমাণুসম্টি বি]]« সংবোগ, বিয়োগ ইত্যাদি 
প্রক্রিয়ায় একটি পরমাণুর স্থায় ব্যবহার করে; কিন্তু 

বিুক্ত অবস্থায় বান+ পাওয়। যায় না। এইরূপ 
পরমাণুসমষ্টিকে গুচ্ছ বলে । 

এমে|নিয়ম লবণের সাধারণ ধর্ম, ভাপযোগে 

একেবারে বাম্পাকার প্রাপ হওয়া। একটি টেষ্ টিউবে 

কিছু এমোনিয়ম্ ক্লোরাইড. বা সল্ফেট লইয়া তাপ 

গ্রদান করিলে লবণটী বাস্পাকার প্রাপ্ধু হয় ৪ টেষ্ট 

টিউবের উপরিভাগে পুনরায় কঠিন হইয়া গ্রলিপ্ত হয়। 

কপুর এই শ্এণীর দ্রব্য | 

ব্যবসাক্ষেত্ভে এমোনিয়ার নিয়েগ বর্ষ 

করিধার জন্য|। এনোনিয়! দ্রাবণ একটি বন্ধপান্রে 

রক্ষিত হয়। ভাপষোগে উক্ত পান হইতে এমোনিয়া 

গ্যাস নিচুত করাইয়। কুগুলীকূত নলের ভিতর দিয় 

নাত হয়। এইগ্বানে তাপযোগে এমোনিয়া তরল 

অবস্থা প্রাপ্ত হয় ও পুনরায় বাশপাকার প্রাপ্তির সময় 

তাপহরণ করে। কুগুলীকৃত নল কিছু জলের সংস্পর্শে 

স্বাপন কৰিলে জলটী বরফে পরিণত হয়| 

প্রস্তুত 

আমাদের “স্মেলিং সণ্ট' প্রকৃতপক্ষে এমোনিয়ম্ 

কার্ববনেট । এই দ্রব্য হইতে আপনিই এমোনিয়। 

উদ্ভৃত হইতে থাকে । একটি শিশিতে কিছু নিশাদল 

ও চুণ মিশ্রিত করিয়৷ রাখিলেও এই ফল পাওয়া 
যায়। 
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উত্তিদের চেতন। ও অনুভূতি সঙ্দ্ধে আজ বিজ্ঞানে 

ঘাহা প্রমাণিত হইতেছে, আধ্যভ।রতে তাহা অবিদ্রিত 

ছিল না। এ বিষয়ে কতকগুলি যুক্তি হাভ।রতে 

উক্ত হইয়াছে । উদ্ভিদের প্রাণের মহিত থে উহার 

স্পরর্শেকন্দিয়। শ্রবণশক্তি, দর্শনশক্তি, ভ্রাণশক্তি এবং 

রসনেন্দ্রিয়৪ আছে, তাহা বনু সহম্র বংসর পুর্নেও 

আাধ্যখযিগণ বিশেষভাবে চিন্ত। করির। গিয়ছেন । 

শান্তিপর্রের ১৮৪ অধ্যায়ে মহষি ভূণ্ত 9 ভরদ্বাজের 

কখোপকথন প্রপর্গে মহাভারতকার এই বিষয়ে 

বৈজ্ঞানিকের ন্যায়ই বিশ্দ্রভানে আলোচন। কনিয়াছেন । 

ভর্দ্ধাজ মুনি ভৃগুকে ছিজ্ঞান। করিয়াছিলেন, 

"দখুন, বুক্দলঙ [দি শ্রবণ, দর্শন, আতঘ্রাণ, আস্বাদন ব! 

স্পর্শ করিতে পারে না। উহাদিগের শরীরে? 

7পিরাদি দ্রন পদার্থ, অগ্লিসম তেজঃ, অপ্থিগাংসাদিরূপ 

পৃগিবী, চেষ্ট।রূপ বায়ু ও ছিদ্ররূপ আফাশ বিদ্যমান 

নাউ, তবে উহার। ঠাদী দিহসও বলিয়। পার- 

গণিত হইতে পারে ।" 

ভণ্ত কহিলেন, "ত্রাঙ্গণ। বুক্ষলতাদি স্থাবপ্গণ 

নিতান্ত ঘনাভূত্ত বলিয়৷ স্থুলদৃষ্টিতে উহাদের মধো 

আকাশ লক্ষিত হয় ন। বটে, কিন্তু খন প্রতিনির 

উহাদের ফলপুপোদাথম তখন নিশেম 

পধযালোচন। করিয়া দেখিলে উহাদের মধ্যে ণে আকাশ 

আছে, তাহা প্রতীয়মঙন হইবে । যখন উত্তাপদ্ধারা 

উহাদ্দিগের পত্র, ত্বক, ফল ও পুণ্প সমুদয় মান ও নিশীণ 

হইতো, 

ভইয়। যায়, তথন আর উহাদিগের ম্পর্শজ্ঞান বিষয়ে 

সংশয় কি? ধখন বাধু, অগ্নি ও বজের শবে উহাদিগের 
ফলপুস্প বিশীণ ভর, তখন নিশ্চয়ঈ বুঝিতে, ভইবে যে 

উহ্াধিগের শবণশক্তি বিছ্যঘান রহিয়াছে । দৃষ্টিহীন 

জন্ক কখনই স্বয়ং পথ চিনিয়া গমন করিতে পারে ন।। 

অতএব খন হাতাসমুদয় বৃক্ষের নিকট আগমন, 

উহ্বাকফে পরিবেষ্টন ও ইতত্তত গমন করে, তথন 
উহ[দিগের দর্শনশন্তি' বা দর্শনশক্িব২ কোন ক্ষমত। 

অবহ্ঠঃ স্বীকার করিতে 

পবিত্র ও 

হইবে । খন বৃক্ষ লতাদি 
অপবিহ গন্ধ এবং বিবিব ধৃপদ্ধার রোগ- 

নু হহয়! পুশ্পিত হইতেছে, গন 

'খ[ভ্রাণ করিতে পারে। 

তাহারা নিশ্চই 

নখন উার; মলদ্বাব। হালি 

পান করিতে সমথ হয়, তগন নিশ্চয়ই উহা দিগের 

রসনেন্দিয় পিছ্যমন উংপলনাল 

'ণমন মুখর! জল শোষণ করা থাম, তদ্দুণ পাদপগণ 

পবনমহখোগে মুলদ্বার। সলিল পান করে।  এইনগ 

খন উচাদিগকে কথদুঃথ সংযুন্ত এল ছি হইলে 

পুনব্নদ্দিত হানে দেখ। খায়) তথণ আবশাতি উহ।দিগের 

জীবন স্বীকার করিতে তবে | 

নলিঘা নিদেশ কর। বদলি 

আছ । সহাএ। 

৮হার্দিগকে অচেতন 

পক্প। নৃতে। বুক্ষাদি 

,[ দ] গ্রচণ করে, অগ্রি ৪ 

বাযু সই জল জর করিয়। থাকে । এ জলের পরিপাক 

হ9য়াতেই এ সকল স্থানর পদার্থ লাবণ্যযুক্ত ও পরি- 

(কালী প্রসন্ন সিংভের অনবাদ হইতে ) 

হাবর দদাপ মুলদ্।ব। 

বঙ্ছত হয়।" 
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[ শ্রীযুক্ত হুনীলকুষ্ণ রাঁয় চৌধুরী ] 

আমাদের দেশের যুবকগণের সন্মুথে অসীম 

কর্ণক্ষেত্র, পড়িয়া রহিয়াছে, প্রত্যেক সামর্্যশালী 
দেশবাসীর কর্তব্য সেই কর্মক্ষেত্রে অবতরণ করিয়া 

নিজেকে ও দেশকে উন্নত ও এশ্বধ্যশালী করা । কত 

সামান্য সামান্ত জিনিষ বিদেশ হইতে প্রস্তুত হইয়া 

শত প্রকারে আমাদের জীবনের লাঞ্চনাকে চরমে তুলিয়া 

দিতেছে, তাহা ভাবিতে গেলে আমাদিগের উদ্যমহীন ত1 

ও নির্বছ্বিতার পরিমাণ করা ছুরূহ হইয়! উঠে। 

আজ ছুইশত বৎসর হুইল ভারতবর্ষ পরাধীন 

হইয়াছে । প্রায় বসর হইতে চলিল 

কত রকমের শিল্পশিক্ষার প্রবর্তন এই দেশে হইয়াছে, 

তথাপি মাক কয়েক ব্সর হইল বৈছু)তিক পাখার ন্যায় 

একটি সামান্য জিনিষ এই দেশে প্রস্তত হঈতে আরঙ্ত 

হইয়াছে । 'ক্লাইড' পাখা সব্ধপ্রথম এদেশে গ্রস্ত 

হয়, তপর 'ইপ্ডিয়া' পাথা তাহার অনামান্ত গুণ সকণ 

লইয়! জন্মগ্রহণ করে। শ্ঘুক্ত নরেন্দরনাগ ভট্টাচাধ্য 

মহাশয় এই পাখার পরিকল্পন। করেন । ইঠ1 বিলাতে 

পরীক্ষিত হইয়াছে । তাহাতে প্রমাণিত হইয়াছে যে, 

পৃথিবীর মধ্যে যত রকম পাখা আবিষ্কৃত হইয়াছে 

তন্মধ্যে এই পাখাতে কম বৈদ্বাতিক শক্তি বায় হয়, 

অথচ হাওয়াও সর্বাপেক্ষা বেশী পাওয়া যায় । কম্ম- 

ক্ষেঞ্জে বাঙ্গালীর মত্চিক্ষ এইরূপ সফলতা লাভ করে 

ও কাধ্যকরী হয়। প্রকৃত শিক্গ প্রাপ্ত হইলে বাঙ্গালী 

জগজ্জয়ী হইতে পারে । 

৩৬৪০ 

সম্প্রতি কলিকাতা কর্পোরেশন এক প্রকারের 

বৈদ্যুতিক পাখা নিশ্নীণ করিতে আরম্ত করিয়াছে । 

আমি স্বয়ং পাখানিম্ম।ণ শিল্পালয়টা দেখিয়া আসিয়াছি। 

সামান্য একটি টিনের চালের ঘরে (১নং চিত্র) 

ইহার সকল কার্য নির্বাহ হইতেছে, দেখিলে 

বিস্ময়ে অবাক হইয়া যাইতে হয়। আর সেই সঙ্গে 

মনে হয়, “ভগবান, আর কতদিন আমর ভারতের 

রঙ্গমঞ্চে এইরূপ “বোকার' অংশ অভিনয্র করিব 1” 

এ চিত্ধে চক্রধারণ করিয়া ধিনি বসিম়|! আছেন 

তিনি আর্শেচারের জন্য লোহার গোল পাত কাটিতেছেন 

ও তাহাতে সমব্যবধানে ছিদ্র কাটিতেছেন | এই যন্ত্র 

এরপ সুন্দর ও সরল যে, একটি বালক ইহাকে চালাইয়। 

কাধ্য করিতে পারে। এই যন্ত্রটাও কর্পোরেশনের 

কারখানায় প্রস্ত হইয়াছে । এ যাস্তথের টেবিলের 

পার্থে যে স্তপাকার গোল লৌহপত্র সকল রহিয়াছে 
তাহাও কলিকাতা রাস্তায় পরিত্যক্ত মরিচাধর। লৌহ 

হইতে সংগৃহীত। এইরূপ আপাততঃ মূল্যহীন 

দ্রব্যের ব্যবহারেই ত প্রকৃত এশ্বধ্যের স্থ্টি হইয়া 

থাকে । 

চিত্রে ঘে পাখাপ্তলি ঝুলিতেছে সেগুলির সহগুণ 

রীতিমতভাবে পরীক্ষা করা হইতেছে । ইহাদ্বারা 

বুঝা যাইবে যে, ইহার ভিতর ফাকির বা চালাকির 
লেশমাত্র নাই। একেবারে না থামিয়া ৭৬ ঘণ্ট 

চলিলেও ইহার নামমাত্র তাপবৃদ্ধি হয়। ইহা হইতে 
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প্রতীয়মান হইবে যে, এই নকল পাখা কিরূপ তত উরি হইয়াছে । চালাই লোহার খোল, পাখার 
ধরণের | ' পত্রগুলি, বৈছ্/তিক ক্ষেত্র ও আর্মেচার যে সকল 

যে সকল অংশ একত্রিত করিয়। একটি সম্পূর্ণ 'লীহপত্রদ্বার। নিশ্মিত হইয়াছে, ভাহাও বিশেষভাবে 

পাখ। নিম্সিত হয়, 'তাহ| নিনের চিত্রে (২নং চিত্র) লক্ষ্য করিবার বিষয় ।  « 



খপ ৩৩ প্পঞা [ ২য় বর্ষ, ১ম খণ্ড 

সপ্ন প্ ল 

খু 

প্যাল গেজেট এর সৌজন্যে ] 

উনিসি রর 

২নং চিত্র ) 
রে ! ছু 

পাখার আবরণটা ঢালাই লোহার দ্বারা প্রস্থত। লাগিল। তাহাতে উহার বাহিক আরুতিও খুব 

প্রথমে উহা রং কর। হইত 7 কিন্তু কাবাশ্গেত্রে দ্ণা সুন্দর ও ঢক্চকে হইল ( ৩নং চিত্র )। ইহা ছাড়। 

গেল যে, র” করিতে খরচ বেশী পডে সেজন্য নৈছুতিক তামার পাশিশ্টী অধিক দিন স্থায়ী হয়াছে। তজ্জন্য 

ট্টপায়ে উহা তামাদারা আস্ডাদিত কর। হইতে খরচ কিছু কমিরাছে। এ শিল্পগুছের এক অংশে 
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তামার পালিশের বন্দোবস্ত আছে। এই ইলেক্টো প্লেট বিলাতী ত্রব্য ও৭যদ্ধ অনেক শিক্ষিত চক্ষুত্মান্ 
করায় ইহার লৌন্দর্ধ্য অন্থান্ত পাখা অপেক্ষা অনেক ভদ্ধ দেশবাসী এখন পর্যন্ত সম্ভবপর হইলে নিজ 
অধিক হইয়াছে । দেশস্থ প্রতি পয়সাটি পধ্যন্ত দেশবাপীকে বঞ্চিত, 

প্যাল গেজেট'এর সৌজন্যে 4 
৫০ 1 ৬ 

( ৩নং চিত্র) “মিউনি 

নিলে  পাথার একট মশ্র্ম চিত্র (৪নং চিত্র) করিয়া জাহাজে তুলিরা সমুদ্রপারে পাইতে পারিলে 

প্রদ্িত হইল । নিজেকে গৌরবান্িত মনে করেন। আমরা আশা 
| 
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চন্দ হহ এ্রা্সিন্যুরারানন্ রত ২৯ খদ্রতা নিত ৬৮৭ দি থা ৮ নি লাঞ্ 
' “বন 31. ০০ টিসি ৫1 চি ১6৭, ৪ রা ই 2 এনিকদ প্রা 

রি দঞ এ ৮ এ ক ন্ 2১ রঃ জহি ক টে ক 55৮ 4 
০ ও 

1১ নু 
হত ৯ 

ক. 7 ২: 

( ৪নং চিত্র) মিউনিসিপ্যাল গেজেট এর সৌজন্ে ] 

করি, অতঃপর ভাহার। এই স্বদেশে প্রস্তুত 'ও উচ্চাঙ্ের পাথায় মাত্র ৭২ ওয়াট ব্যয় হয়। অথাৎ পরিচালন 

শিল্পজাত দ্রব্য নিজের! ব্যবহার করিয়া ইহার উত্কর্ষ- ব্যয় মাত্র অর্ধেক। ইহা প্রস্তুত করিতে মাত্র ৩৩২ 

সাধনে সহায়তা করিবেন । টাকা ব্যয় হয় ও ইহা স্বচ্ছন্দে ৪৫. টাকায় বিক্রয় 

সাধারণ বিদেশী পাখায় ১৩২ হইতে ১৩$ ওয়াট করা যাইতে পারে। মজুমদার মহাশয়, এ পাখা 

পধ্যন্ত বৈদ্যুতিক শক্তি বায় হয়। প্রবন্ধে বণিত পরিকল্পন! করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, আরও কিছু 
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হইতে পারে, অথচ সাধারণ পাখার বাজার দর ৬০২ 
টাকা হইতে ১২৩১৬ টাকা পর্যন্ত । 

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষ দেশের লোককে পিষ্প ও 
বিজ্ঞানের জানদানে ব্রতী হইয়াছে। ইহার 
কর্তৃত্বাধীনে কলিকাতা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে যাহাতে 

আস্ত তি 

যন্ত্রপাতি বসাইতে পারিলে ২৫২ টাকায় পাখা সতত ২ 

৯ 

তদহুরূপ পাথা প্রস্তত প্রণালী শিক্ষাদানের বস 
হইতে পারে, দেশের স্ধিগণের ইচ্ছা হইলে তাহার 
ব্যবস্থা অতি সত্বরই করা যাইতে পারিবে । ছোট বড় 
এইরূপ বহু দ্রধ্য আমরা অতি অল্লব্যয়ে এদেশে প্রস্তুত 
করিয়া কুষেরের ধনরত্ব শের ভাগ্ডারে আনয়ন 
করিতে পারিব | 

কর্মবীর স্যার রাজেবন্দ্রনাথ 

: জীযুক্ত দল্ন্যামিচরণ চন্দ্র ] 

গুওহ্ম শশ্টি্জ্জেল 

দেশভাব 

স্বাবলম্বী স্বাধীনচেতা রাজেন্দ্রনাথ “ঘ সময় 

পরাহুগ্রহ পাপে লিপ্ত হইতে অনিচ্ছুক হইয়া কেবলনাত্র 

আত্মশক্তি সহায়ে স্বাধীন বৃত্তি অবলম্বন দ্বারা নিজের 

জীবিকাঞ্জনের উপায় আবিষ্কারের জন্য সমস্ত 
জগতের লোকের উপরোধ, অনুরোধ, ভয়, মৈত্রী, লোভ 

প্রদর্শন গ্রভৃতি তাচ্ছিল্যভরে ত্যাগ করিয়া আপাততঃ 

ছুখছুর্দশার মধ্যে বম্পপ্রদদান করিয়াছিলেন । সেই 

সময় বঙ্গলমাজের বিশেষতঃ শিক্ষিত বঙ্গীয় যুবকগণের 

মনোবৃত্তির দিকে একবার দৃষ্টিদান আবশ্যক, নচেৎ 

রাজেন্দ্রনাথের ম্বজাতিপ্রেমিকতা, রাজেন্দ্রনাথের দ্রেশ- 

কাল অভিজ্ঞতার বিষষ এব" ফল ও 

ভবিষ/দ্বাণীর ফল বুঝিতে পাঁরা বাইবে না । 

যে সময় রাজেন্দ্রনাথ মেসের বাসায় আগমন 

করিয়৷ অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময়ের তাহার 

জনৈক বন্ধুর নিকট হইতে শ্রবণ কর! গিয়াছে যে, 
অনেক সময় তাহারা বন্ধুবর্গ সমবেত অবস্থায় তৎ- 

কালীন দেশের অবস্থা সম্থদ্ষে আলোচনা করিতেন, 
এবং সে সময় অনেকবার সকলে রাজেন্দ্রনাথকে চাকরী 
গ্রহণে অনিচ্ছার কারণ জিজ্ঞাসা করিতেন । 

সেই কথার প্রত্যুত্তরে রাজেন্দ্রমাথ বহুবার তাহা. 
দিগকে বলিতেন যে, বাঙ্গালী অত্যন্ত অলস ও পরিশ্রম. 
বিমুখ হইয়া উঠিতেছে। তাহারা চিন্তাশীলতার স্থান 
হইতে পৃ্টপ্রদরশনপূর্্বক বিলাসী এবং দাসমনোবৃত্তির 
অশ্গগামী হইয়া পড়িতেছে । তাহার পরিণাম হইতেছে 
যে, কালে এই বাঙ্গালীর হন্ডে আর কোনরূপ ব্যবসায় 
বাণিজ্য থাকিবে ন| | 

রাজেন্দ্রনাথের এই বাক্য যে তাহার জীবদ্শার 
স“্ঘটিত হইয়াছে, তাহ! সকলেই দেখিতে এবং বুঝিতে 

পারিতেছেন। সেই সময় রাজেম্্নাথ বহুবার বলিয়া 

ছেন যে, তোমর। দেখিতে পাইবে ইহার পরিণাম হইবে 

বাঙ্গালীর দরিব্রতা। তাহার বাক্য এক্ষণে অক্ষরে 

অক্ষরে প্রতিফলিত হইয়াছে । 
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চাজান্রঃ যে সময়ে রাঙ্নেন্নাথ জিত 'ভারিদার 

জন্চ লাল[ফিত, সেই সময়ের বঙ্গসমার্জের বিষর 

আলোচিত হইলে দেখিতে পাওয়া বাইবে বে, যদি 

তখন শিক্ষিত যুবকগণের মধ্য হইতে ডিরোজীওর 

প্রবর্ঠিত উচ্ছৃলনাতি অনেকাংশে প্রশমিত হইয়াছে, 

তথাপি তখন সেই উদ্দাম উদ্ছৃঙ্থলতার পরিণামে গভীর 

অবসাদ আগমন করিয়ছে। যেমন স্থুরাপায়ী দারুণ 

মন্ততাবস্থার অবসানের সময় দারুণ অবস।দ গ্রস্ত হয়, 

ইহা তাহারই অনুরূপ । 

রাজেন্দ্রনাথের পাঠ্যাবস্থায় কিস্বা যৌবনের প্রারন্ডে 

ডিযোজীওর প্রবন্তিত গ্রভ।ব হইতে বঙ্গনমাজ মুক্ত 

হইয়াছে বটে, কিন্তু তখন অন্যরূপ ভাব আগমন 

করিয়াছে । ডিরোজীওর ন।তিতে বঙ্গীয় যুবকগণ 

ফেবলমান্্ উদ্যাম উক্ছঙ্খলতায় উন্মন্ত হইয়াছিল কিন্ত 

তখনও তাহার! স্বধান মনোবৃত্তির হাত হইতে বিচ্যুত 

হন নাই। 

সেই যুগ প্রথম ইংরাজী শিক্ষার যুগ। তখন বঙ্গীয় 

যুবকগণের মধ্যে এরূপ এক উৎ্কট মনোবৃত্তি আগমন 

করিয়াছিল যে, স্থরাপানই সভ/তার মুল কেন্দ্র এবং 

প্রচলিত পন।জে ঘাহ। কিছু বর্ধমান, তাহ। কেবলমাত্র 

কুষংস্কারের প্রতিয্ত্তি। ইহার অবশ্থাস্তাবী ফল 
হইতেছিল কেবলমাত্র, ন্বরশ্ম পরিত্যাগ, খুইটবন্ম গ্রহণ, 

স্থরাপান প্রভৃতি । 

সেই উচ্ছঙ্খলতার অবসান হইয়াছিল মহাত্ম। 

রামমোহন রায়ের আগমনে । সেই মগাম্মার অক্রান্ 

চেষ্টায় খন বন্দীয় যুনকগণ স্ব্ছছনে আগমন করিতে 

আরম করিল, তথন কিন্তু তাহারা স্মলেত পদ হইয়া 

এন্ধপ এক আলম্ত ও অবসাদ কুপে নিশতিত হইল 
যে, এখন ৭ পর্যন্ত তাহারা তথা হইতে উখিত হইতে 

সমর্থ হয় নাই। 

রাজেন্দ্রনাথেত্র জীবন প্রারস্ত হইতেছে সেই 

ত্ববসাদঘুগের প্রথমাবস্থ! । যদিও তখন বঙ্গীর যুবকগণ 
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উচ্ছ লতার হদ্ হইতে চ হই আত্মুনী হয় 

স্বধর আগমন করিয়াছে, নিজের সমন্তই চিনিতে 

পাপিরাছে, তথাপি তাহাকে আপনার বলিয়া গ্রহণ 

করিতে পারিতেছে না। সেই অবস্থ এখনও 

বর্কমান । 

সেই যুগের অবস্থা হইতেছে যে, জীবনের উদ্দেশ 

কেবলমান্র বিশ্ববিছ্ধালয় হইতে পরঙ্গায় প্রাণপণ 

করিয়া সসম্মনে উত্তরণ হইতে হইবে, পরে কোন স্থানে 

কোন চাকরী সংগ্রহ করিয়া লইয়া, ভাহারই নিয়মিত 

বেতনদ্ব।রা অবশিষ্ট জীবন সুখছুঃখের ভিতর 

যাপন করা । এই অবস্থার অন্যতম অবস্থা ছিল এবং 

আছে আইন পণাক্ষায় উত্তীর্ণ হই কোন বিচারালয়ে 

আইন্জীবীর ব্যবসায় অবলঘন কর] । 

এই ব্)বসায় হইতেছে স্বাধীন জীবিকার সর্বোচ্চ 

অবস্থা । অন্য কে।নরূপ ব্যবসায় বাণিজ্য দ্বারা স্বাধান- 

ভাবে জীবিকানির্বাহ তৎকালে দ্বণ্য বলিয়।ই বিবেচিত 

হইতে আরম্ত কৰিল। 

ই আইন পরীক্ষার প্রলোভনে পতিত হইবার 

এক কারণ বর্তমান। এই ব্যবসায় ত২কালে প্রচুর 

অর্থগধশীল হইয়।ছিল। তংকালের আইন ব/বসারার 

উপঙ্জন এবং এ ক।লের আইন ব্যবস'য়ীর অর্থাগমের 

অবন্থ৷ বিভিন্ন। এক্ষণে সর্বহ্থাহনই ছুই একজন ভিন 

অপর সকলেরই আক অবস্থা! প্রায় সমভাব। 

অন্ত ব্যবসার পরিত/গ করিয়। উচ্চশিক্ষিত যুবকগণ 

যে কেবলমাএ আইন পরাক্ষার জন্য ল'লাযিত হইতে 

আরগ্ত করিল, তাহার কারণ তধকালে বঙ্কলম'দের 

মধ্যে আত্মক্লহ এবং আম্মবেচ্ছেদ পৃ্ধিপে বিদ্যদান 

ছিল। তাহা ন। হইলে বিদেশী অনায়াসে এত বড় 

বুহং শশ্তশ্যমল। বঙ্গ ভুমিকে বিনাকরেশে করাযত্ত করিয়। 

ইহার উপর প্রতুন্ব পরিচালন করিতে সনর্থ হইত না| 
এই আত্মবিচ্ছেদ এবং আত্মকলহের নিমিত্ত বঙ্গঘনাজে 

ঝগড়া কলহ নিত/নৈনিত্তিক ক্রিয়ার মধ্যে ছিল এবং 
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বাজ আগমনের পূর্বের সেই কলহ, মারামারি, দোর- 

জলুম ও দলাদলির দ্বার পরিসমাপ্তি হ্ঠত। 

ইংরাজ আগমনের পরে এবং তাহাদের কগোর 

শৃঙ্খলাবঙফ শাসনে সেই (জারললম, মাগাশারি 

প্রভৃতি একরূপ বন্ধ হল বটে, কিন্ব নিজেদের 

মনোভাবের কোন পরিবর্ধন স।পিত হইল না। তন 

তাহাদের সেই আমুকলহ এব' আাম্মবিচ্ছেদ মানাংসার 

একমীও উপায় হইল ইংরাজের স্থাপিত নিারালয় । 

এদিক নিয়ম ভঙ্কল বিচারাশয়ে গমন করিলে 

বিচার খরিদ করির। লহতে ভবে । *এন আইন 

ব্বসাম়াগণ "তাহাদের ব্যবস[বেত উপকরণ গণ! ৬৭য 

উপস্থিত হইতে আ।র্ন্ত কিল এবং বর্দন|নিগণ আজ 

কলহের ফলম্বরূপ নিজেদের খাহ। কিছু ধনসম্পত্তি 

নির্বিচারে কেবল (দের বশবভা। ভহয়া ভাঙাদেব 

হস্তে স্মরণ করিয়। অবশেষে ক্ষমমনে গতি প্রতাগত 

হইতে লাগিল । সেন্ট অপঞ্চ। বঙ্গননাজ তঠতে এখনও 

বিদ্ররিত তয় না, শমি৩ 

হয়াছে | 

ত২কালে দেশের সধে। সন্মাপেক্স। বুগিমান 

খিনি নানাপ্রকারে মআকদ্দমাণ 

নিরাত পতিবেশাপ 

4ট] পু মামলার উপায় 

চিগ্টধাগ। তথন 

তবে পুর্বাপেক্ষ। আনল 

ন্ ) এব 

চল 

নালা 

হহতেন 

করিতে সম্থ 

কলহ সংঘটন কর|হয়া দিথা এ 

জন করিতে পার্গ। বাঙ্গালার 

অন্যান্ত মমণ্ত পথ প্রিত)াগ কপ্দিয়। কবল একক পথে 

প্রধ।বিত হইতে লাগিল। 

দেশের মধ্যে ব্যবসারীর সন্ম।ন রিল না, (দশের 

মধ্যে বলশালার সম্মান রহিল ন।, দেশের মধ্যে শিল্পার 

সম্মান রহিল না, দেশের মধ্যে কলাবিছা।বিশাদের 

সন্মান রহিল না, কেবলমাত্র সম্মমন রহিল আইনজীবার 

এবং সেই আইনক্গীবার পৃষ্ঠপোষক দেশের মামল। 

মোকদ্দমার উদ্ভতাবনকর্তার। 

সেই চিন্তাধারার আশু ফল হইল বে, আপ্র বর্গ- 

এবং ছুহ 
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গমাজ হইতে ব্যবসায়ীর অন্তধণন হইয়াছে, বলশালী 

তস্তধ্ণন করিয়াছে, শিল্পীশন্য হইয়াছে, কলা- 

বিছাবিশারদ লোপ হইয়৷ গিয়াছে, কেবল বর্তমান 

আছে হাহাকার । 

ইগার সত্যার্থ নির্ণয়ে বাঙ্গালার যে (কান পুরাতন 

ধনশালীর বর্তমান জরাজীর্ণ 'প্রাসাদতুল। আললয়ে 

গমন করিয়। ভীভাদের ছুরনস্কার বিষয জিজ্ঞা 

হইলে জানিতে পারা বাইনে এ. আুনান্ত এককাঠা 

জমি কিন্বা একট। আম্ড। গাছের সত্ত্ব লয। তাহাদের 

পিহ। কিগা পিতামহ ম।কদম। করিয়া এবং (সঙ 

(গাকঞ্মাধ পখিশেষে হয়ত জয়ল।ভ9 কর্িয়। অস্) 

মার জিজ্ঞাস। করিলে 

এহ মোকদ্মার প্রণোদক 

ভাহ।দের এ দ্ুদ্দণ| 'এল 

জ|নিতে পার যাবে বে, 

ছিলেন তাহাদের এক দরিদ্র অতি বুদ্ধিমান 

প্রতিনেশী অমুকলোক । 

*ন তংকালে (দশের লোকের অর্থ ছিল, 

(শাসণরঞ্িরার ফলে তখন৭ সমস্ত অর্থ দেশবভিভূতি 

আইনজীবাগণ বহু 

এথের অধিশ্বামা ভষ্টতে পাখিতেন। কিন্তু এক্ষণে 

(দখন,'সীর ভন্তে আর অর্থ নাই এবং দেশের লোকও 

নিজেদের বিষ 

আ|ইণজাবার অবস্থাও পীরে ধারে 

ক্ষুাত।র আসনে অবতরণ করিতেছে । 

(সেই কারণে তখন আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়। 

আইনের ব্যবসায় আ'রস্ত করিলে তাভার ধনসম্পন্তি 

এবং সম্মানের অববি থাকিত না। 

কাণের মেধাশালা বঙ্গীয় যুবকগণ সর্ব ব্যবসায় পরি- 

ত্যাগ করিয়া আহনব্যবসায় গ্রহণ করিতে লালায়িত 

হয নাহ তাহ অতত্কালের 

ভাত এন্সনণে 

তাহাতেহই তহ- 

হহুত, এবং তাহারই ফলস্বরূপ আমর। কতকগুলি 

উর্বর মন্তিষসম্বিত আইনবাবস।য়া প্রাপ্ত 

ভইয়।ছি | 

সে ঘোর এখনও আমাদের অপনীত হয় নাই । 
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এখনও বঙ্গীয় যুবকগণের মধ্যে আইনের নেশা 
সর্বতোভাবে বিদ্যমান। বদিও এক্ষণে তাহাতে 

আর পূর্বফল ্রাপ্ত হওয়া যায় না, তথাপি সংস্কারের 

হাত হইতে তাহারা মুক্ত হইতে পারে নাই । 
এই যে বঙ্গসমাজের মধ্যে আজ পণপ্রথা পণপ্রথ। 

বলিয়! আন্দোলন সুরু হইয়াছে, ইহার উপারস্ত 

কোথায় তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ কি চিন্ত! করিয়া 

দেখিয়াছেন? ইহার প্রথম সুত্র আরন্ধ হয়, এই 

অবসাদ যুগের সময় আইন ব্যবসায়ের উন্নততর 

অবস্থা হইতে | 

বথন ধনী পিতা 'দেখিলেন যে কোন পাত্র 

আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া অজশ্র অর্থ আনয়ন 

করিতেছে এবং তংকালীন সমাজে তাহার সর্বাপেক্ষা 

মীনসম্ভ্রম, তখনই পিতার মন লালায়িত হইল যে 

আমার স্সেহের দুহিতাকে এ পাত্রের হস্তে সমর্পণ 

করিলে আমার ছুহিতা বেশ স্ুুথম্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে 

জীবনাতিবাহিত করিতে মমর্থা হইবে। সেই 

কারণে তখন তিনি সেই পাত্রে কন্তা সম্প্রদানের জন্য 

উৎস্থক হইলেন । 

সেই সময় তাহার পাশ্ববর্তী অপর ধনীও ঠিক 

সেইরূপ চিন্তার বশবত্তী হ্ইয়! সেই পূর্ব্বোক্ত পাত্রে 

কন্ঠা সম্প্রদান করিতে ইচ্ছুক হইলেন। তখন উভয় 

কন্যাকর্তার নিলামের ডাকে পাত্রের দরও উচ্চে 

উঠ্ঠিল এবং সেই সঙ্গে পণপ্রথাও৪ আবির্ভাব হইল। 
তংপরে আইনজীবীর ব্যবসায়ের নিম্নে সেই যুগ 

হইতে অন্য আর একটা ভয়ঙ্কর জীবিকোপায় আরন্ধ 

হইল, যাহা এই বঙ্গলমাজের দরিদ্রতার অপর কারণ, 

তাহা চাকরীর উপার্জন। ইংরাজ আগমনের পূর্বে 
চাকরীর প্রথা একরূপ ছিল না বলিলেই হয়। তৎ- 

কালে নবাবদিগের দরবারে সামান্য সংখ্যক ব্যক্তিকে 

কর্মচারীরূপে রক্ষা করিলে তৎকালীন রাজস্ব একরূপ 

পরিচালিত হই'ত। 

স্শঞ্থ | ২য় বধ, ১ম খণ্ড 

কিন্ত ইংরাজ তাহা অপেক্ষা দেশকে হুশাসনে 

শাসিত করিতেছেন, সেই জন্য ইহাদের বছ কর্মচারী 
আবশ্যক হয়, এবং তাহা ছাড়াও বহু ইউরোপীয় 

সওদাগর পাশ্চাত্য প্রথায় এই দেশে কারবার 

স্থাপন করিতে আরম্ত করিলে তাহাতেও বহু লোকের 

আবশ্টক হয়। এই দেশবাসী সেই সকল 

কাধ্যে নিযুক্ত হইলে তাহাদের মন হইতে ক্রমশঃ 

ব্যবসায় প্রবৃত্তি অন্তহিত হইয়া যায়। 

এ চাকর প্রথার মূল সুচনা হইতেছে প্রথমে 
কতকগুলি বাঙ্গালী ইতরাজের আশ্রয়ে অবস্থান 

করিয়া অসভ্ভাবিতন্ধূপে ,বহু অর্থ উপার্জন করেন। 

তাহাদের পথানুরণ করিতে গমন করিয়া অদ্য এই- 

রূপ ছুর্দশ। হইয়াছে | 

ইংরাজ ভারতের রাজদও প্রথমে বঙ্গদেশেই ধারণ 

করেন, পরে অন্য অন্য প্রদেশে । কিন্তু তাহাদের 

রাজদণ্ড ধারণ করিয়া যখন রাজত্ব পরিচালন। কর! 

আবশ্যক হইল এবং সেই সঙ্গে অন্যান্ত প্রদেশ 
করতলগত করিতে ইচ্ছুক হইলেন, তখন তাহাদের 

দেশীয় লোকেরও আবশ্যক হইল। কিস্তু সেই 

সকল লোক তাহাদের ভাষায় শিক্ষিত না হইলে 

কম্ম পরিচালন করা অসম্ভব, তাই ইংরাজ এদেশ- 

বাসী কতকগুলি লোককে তাহাদের ভাষায় শিক্ষিত 

করিয়। তুলিলেন। 

পূর্বে কথিত হইয়াছে, ইংরাজ সর্বপ্রথম বজ- 

দেশ জয় করেন, সেইজন্য বাঙ্গালীই সর্বপ্রথম দমগ্র 

ভারতের মধ্যে ইংরাজীভাষা শিক্ষা করেন। সমগ্র 

ভারতের মধ্যে বাঙ্গ'লীই প্রথম বিলাত যাত্রা করেন। 
সে যাহ। হউক, বাঙ্গালী ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত 

হইলে, ইংরাঁজ বাঙ্গালীকেই সর্বস্থানে চাকরীতে 
নিযুক্ত করিতে আরম্ভ করিলেন, এবং তাহাতে 

বঙ্গদেশীয় আপামর বহু বাঙ্গালীর হস্তে কিঞ্চিৎ 

কিঞ্চিৎ মুত্র আগমন করিতে আরম্ভ করিল। 
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সেই মুদ্রার লোভ বাঙ্গালী এখনও পরিত্যাগ করিতে 
পারে নাই। 

ইংরাজ আগমনের পূর্বের দেশের অবস্থা একটু 
অন্যরূপ ছিল। ততৎকালে অর্থ সাধারণের নিকট 
এরূপ ব্যাপকভাবে ছিল না। অর্থ ধনীর হস্তে 
প্রা  থাকিত। তবে খাছসামগ্রী প্রচুর 
পরিমাণে সাধারণের মধ্যে ছিল। অর্থের বিশেষ 
আবশ্বক হইত না। সেই সময়ে কড়িদ্বারাও ক্রয় 
বিক্রয় কাধ্য সমাধা হইত, কিন্ত ইংরাজ আগমনের 
পর খাছ্যসাম গ্রী ছুর্ধুলা হতে আরম্ভ করিল, সেই সঙ্গে 
অর্থ সাধারণের মধ্যে বিস্তত হইতে লাগিল। 

সাধারণ লোক তখন আবশ্যকীয় খাছাসাম গীর 
অনটনের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া অর্থের দিকে 
আকুষ্ট হইতে আরস্ত করিল এবং সেঈ অগারু্ুতাই 
চাকরীর মৃলস্ত্র। 

ইংরাজের নিকট প্রথম ঢাকরী গ্রহণের দময 
সর্ববাপেক্ষা অর্থাগমশীল এবং সম্মানের চাকরী উতরাজী- 
শিক্ষিত বাঙ্গালী প্রাপ্ত হঈল কমিসরিয়েটের ঘধো, 
অর্থাৎ যুদ্ধকালীন সৈন্যদিগের রসদের বন্দোবস্থ কর।। 
সেই কর্মে নিযুক্ত কশ্মচারীর নিকট নানাভাবে 
প্রচুর অর্থাগমের স্থবিধা ছিল এবং সেই কম্মচারী 

অতি শীঘ্রই নিশ্চিন্তভাবে প্রচুর ধনশালী ভয়। 
উঠিতেন। 

এই কমিসরিয়েটের 

কারণ বর্তমান। কারণ 

চাকরী প্রবর্তনের একটু 

ততৎকালে ইংরাজ একমাত্র 

বঙ্গদেশ ছাড়া ভারতের সর্ব প্রদেশে যুদ্ধে বাস্ত 

ছিলেন। সেই হেতু সৈনিকবৃন্দের আবশ্াকায় 
ত্রব্য সংগ্রহের জন্য দেশীয় লোকের আবশ্টক হইত, 

কিন্ত তখন ভারতের অপর প্রদেশের লোক ইংরাজী 

ভাষায় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, এবং ইংরাজজাতিও 

তাহাদের উপর সম্পূর্ণ আস্থাস্থাপন করিতে অসমর্থ, 
সেই কারণ দেশীয় কর্মচারীর স্থান পূরণ হইত 

ন্্ঞ্ন্বীল্ রাতে ল্লুন্লাশুা ৯2 

বাঙ্গালীর দ্বার|। তাহাতেই বাঙ্গালীর তৎকলে 
চাকরী প্রাপ্তির স্থবিধা ইইয়াছিল। 

সেই সময় কতকগুলি বাঙ্গালী এই কমিসরিয়েটে 
কাধ্য প্রাপ্ত হইয়া বহু অর্থ উপার্জন করেন। 
তাহাদের অকাতরে অর্থোপার্জন দেখিয়। সকলেই 
তাহাতে লোভাকুষ্ট হয়। তখন অনেকে চেষ্টা করিতে 
আরম্ত করিল বে কিরূপে কোম্পানীর সংস্পর্শে 
আগমন করা যায়। তংকালে এরপ মনোভাব 

প্রকটিত হইয়াছিল বে কোম্পানীকে, এমন কি, কোন 

নাহেবকে স্পর্শ করিলে ৪ ধনশালী হওয়া খায়। * 

এইরূপ মনোভাবের বশবন্তী হ্য়। লোকে ক্রমশঃ 
বাবসায় বাণিজা পরিত্যাগ করির। উত্রাভভী শিক্ষা 
করিয়া সাহেব স্পর্শের জন্থ লালাগ্িত হইতে লাগিল । 
ব্যবসায়বাণিজ্য বাঙ্গালীর ভন্তচ্যুত হইবার ইহা 

গন)তন কারণ । 

এই কারণ ব্যতীত অন্য কারণ বর্তম।ন ছিল। 

লোকে যখন ইংরাজী শিক্ষা করিয়া নানারূপ চাক: 
রীতে নিয়োজিত হইতে আরম্ভ করিল, ওখন সেই 
কর্ে নিযুন” লোকগণ ইতরাজের ছায়ায দর্ডাধমান 

হযা সাধারণের উপর প্রড়তজ বিস্তার করিতে 

নিরত হইল ন| | 

ধনশালী ব্যবসাদার দেখিল ধে ভাভার দরিদ্র 

প্রতিবেশী কোনবগে কোম্পনার চকপাতে নিধুক 
হঈয়।, হয়ত সেই সময় (সই প্রতিবেশী পুলি 

বিভাগে কিম্বা লিচ।র বিভাগে নিথুক্ষ ইযাছে। এবং 
আছ্য তাহার উপর প্রই্জ পরিচালন। করিতেছে । 

তখন তাহার মন ঈমান্বিত ভঙয়। নিজেব পুর্নকে 

আর ব্যবসায়ের মধ্যে প্রবিছ ন। করাইয়। চাকরীর 

উপযুক্ত করিয়। শিক্ষা প্রদান করিতে আরস্ত 

করিল। পুত্র৪ এমে সেই অন্থুপ শাক্ষত হর। 
পিত পিতামহের ব্যবসাঘ কাষাকে দ্বণ্য মনে কিয় 

কোন চাকরীতে নিধুক্ত হঈতে ইচ্ছুক হইল । 
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বঙ্গদেশে এরূপ দৃষ্টাস্ত বর্ধমনে বিরল নছে। 

এরূপ দেখা গিয়াছে পিতার বিস্তীর্ণ কারবার, কিন্তু 

তিনি পুত্রকে ব্যবসায় কায্যে শিক্ষিত ন। করাইয়। 

মেডিকেল কলেজ হইতে পাশ করাইয়া একজন 

ডাক্তার প্রস্তুত করিলেন । সেই পুত্রের অপর ভ্রাতা 

কিন্ত বাবসায়ের মধ্যে অবস্থান করিয়। ডাক্তার পুত্র 

অপেক্ষা ধনশালী হইতেছেন, ইহ| দেখিয়াও কাহার 

জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হয় না 

ইংরাজী শিক্ষার দ্বারা! পাশ্চাত্য গ্রভ।বও বাঙ্গ।পী- 
জাতির "উপর গভীরভাবে আপতিত হইয়াছে । 

তবে বাঙ্গালীজাতি পাশ্চাত্যের বাহিরের আবরণ 

গ্রহণ করিয়াছে । তাহার অন্তরের জিনিষ লহতে 

পারে নাই । বাঙ্গালা ইংরাজের শিয়া গ্রহণ করিয়। 

তাহার পোষাক পরিচ্ছদের অন্করণ করিতে শিখি 

যাছে মাঞ্জ 

বাঙ্গালীর হন হইতে ব্যবসার বাণিগ চুতি হইবার 

অন্ততম কারণ হইতেছে, এই পোষাক নিশ্রাট । 

পাশ্চাত্য পোষাকে ভূষিত হয়া আর মুদীর দোক।নের 

দ্রব্য তুলাদণ্ডের দ্বার পরিমাপ করিয়া খরিদ্ারকে 

প্রদান করা যায় না। কারণ সাপারণ বাঙ্গালা 

দেখিয়াছে থে, পাশ্চাতাজাতি এদেশে তাহার জাতাধ 

পোষ।কে ভূষিত হইয়। তৈল লবণ প্রভৃতির খুঁচর। 

বিক্রয় কায্য করে না। বার্গীলী বেটুকু দেখিয়ে 

সেইটুকু করিবে। সেই জন্ত পোষাকের মায়াতে 

আবদ্ধ হইয়। অনেক সময় বাঙ্গালী যুবক 

ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া চাকরীর অন্চসন্ধানে 

ধাবিত হয় । 

বহু বঙ্গীয় ঘুবক পাশ্চত) প্রদেশে জ্ঞন অজ্জনের 

জন্য গমন করেন , কিন্তু দেখিতে পাওয়া থায় তগ। 

হইতে তাহার! কেবলমাত্র আইন কিঞ।। ছুই একজন 

চিকিংসা এবং অতি মল্পহই উপ্রিনিয়ারিং বিদ্যা শিক্ষা 

করিয়া দশে প্রজ্াবর্তন করেন। কেহই কোনবপ 

ষ্পঞ | ২য় বধ, ১ম খণ্ড 

কার্যকরী বিদ্যাশিক্ষা করিয়৷ দেশে আগমন করিয়াছেন 

এরূপ কদাচিৎ পুত হওয়া বায়। 

কদাচিৎ ধাহ।র। কাধ্যকরী বিদ্যায় কম্বা কোনরূপ 

শিল্পকাধা শিক্ষ। করিয়া দেশে প্রত্াগত হয়েন, 
তাহারা সেই জ্ঞান দ্বারা দেখবাসার কোন মঙ্গলজনক 

শিল্পোদ্ধার কাধ্য কিন্ব। সেই শিল্পদ্ধারা নিজে কোন 

ব্যবসায়ের স্ষ্টি ন। করিয়। এদেশে অবস্থিত কোন 

বৈদেশিকের শিল্পাগারে চাকরাতে আত্মনিয়েগ করিয়। 

বৈদেশিকেরভ অথাগমের স্থুবিধ। করিয়। দেন 

ঠ| ছাডা৪ বঙ্গবসা কতক ব্যবসায় বাণিজ) 
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পরিতান, হইবার অন্ততম কারণ লড ধণ€য়।লিস 

প্রবর্তিত চিরগ্থায়া বন্দোলস্ত! এ সঘ্ঘন্ধে তাহার 

উদেশ্য নাহভাহ থাবুক ভতশার প্রবর্তনের দ্বাএ। 

বৈদেশিক স৪দগরদিগের থে এদেশে ব্যবস।য় বাণিজ্যের 

স্থবিধ। হইয়ছে সে সন্ধে সন্দেহের অবকাশ নাই 

তাহাঙ্ডে বৈদ্রেশিক সওদ।গরদিগের উপর বিশেষ 

(দয প্রদাশত হইতে পারে না। জাড্য।ত্রাস্ত হহয়। 

সুহ্বপ্রির ব্রেনড়ে আশর গ্রতণ কগ্জিলে, অপরে যে সেহ 

অবকশে গুহমধ্যে প্রবেশ করিতে পাদ বাঙ্গালা দে 

চিগ্তার নিকট গমন করে নাহ। আলস্তাপ্রয় আ।তি 

বখন রাজশন্তি কতক একটা স্বায়া আয় প্রাপ্ত হইল, 

ওথন খনন্দে আক্মহার। হইয়া আপনাকে সর্বপ্রকার 

চিন্ত। হহতে মু কারিয়। পইয়। একেনলারে নিশ্চিনের 

স.গরে নিমজ্জিত কিন 

দেখ ণায়, 'ভ২ক।লে দেশের জগিদারবর্গ ই দেশমধো। 

ধনণ।লা ছিলেন । তাহার। ঘখন এই চিরস্থায়া বন্দোবস্ত 

আইনের বলে একট। হানা আয়ের উপন্বত্রভোগা 

হইলেন, তখন তাহাগ। শিল্প বাণিজোর উন্নতির 

দ্বার ধনবুদ্ধির উপায় চিগ্ত। পরিত্যাগ করিয়। একেবারে 

আলম্তে এবং বিলাসে দিনাতিবাহিত করিতে আঁরস্ত 

করিলেন । এমন কি, সামান্য কোনরূপ শ্রমসাধ্য 

কশ্মকেই তাহারা অপমানজনক বলিয়া মনে করেন। 
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তাহার! যে ঙথামী, বিলাস উপভোগ ছাড় ষে 

তাহাদদের আর কোন করণীয় কর্ম নাই, এই ধারণাই 
তাহাদের বদ্ধমূল হইয়া গেল্স। অহাব্র! সেই কারণে 

নিজেদের . অর্থ ব্যবসায় কার্যে নিম্েজিত নু]! করিয়া 

তাহাঘারা বিলাসের উপাদান সংগ্রহ করিতে আর্ত 

করিলেন। যখন দেশের জমিদারগণ ব্যবসায়্কে স্বৃণিত 

কার্ধ্য বলিয়া উপেক্ষা করিলেন, তখন সাধারণের 

নিকটও তাহা স্বণাজনক বলিয়৷ উপক্ষিত হইল । 

লোকের নিকট সামান্ত অর্থ সঞ্চিত হইলেই সেই অর্থ 

কোন ব্যবসায়ে নিযুক্ত না করিয়া তাহান্বারা জমিদারী 
খরিদ করিতে ব্যন্ত হইল । 

এক্ষণে বাঙ্গালার জমিদ্ারগণের ছুদ্ধশা সকলেই 

দেখিতে পাইতেছেন। তাহাদের পূর্বব সম্পত্তি অতি 
ক্ষুদ্রতম অংশে বিভক্ত হইয়া তাহারই সামান্ত আয়ে 

পরিতৃপ্ত হইয়। পূর্বব গর্ধের চিন্তায় মধ আছেন; কিন্ত 

তাহারা এখনও যে ব্যবসায় কাঁধ্যকে দ্বণিত বলিয়াই 

উপেক্ষা করেন সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নাই। 

বিশেষতঃ জমিদারপুব্র ব্যবসায় করিবে ইহা অপেক্ষা 

লক্্বাজনক কাধ্য আর কিছুই হইতে পারে না। 

এইক্প নান! কারণে বাঙ্গালীর মন হইতে যখন 

ব্যবসায় বুদ্ধি অন্তহিত হইয়৷ দাসত্বের পথে ধাবিত হইল, 

ম্নীল ললাততরুক্বাঞথ উলার্র 

তখন অবাকগালীগণ ধীরে ধীরে এদেশে আগমন করিয়া 

বাঙ্গালীর পরিত্যক্ত ব্যবসায় ক্ষেত্রকে অধিকার 

কনক আবুস্ত করিল । বাঞ্গ;লী কিন্তু তাহ। দেখিয়াও 

মোহান্ডন্থবখত:ঃ সে দিকে গন করিতে ইচ্ছুক 

হইল না। অবাঙ্গালী তখন ভাঙ্কাতে প্রফছত্র সম 
রূপে বিয়াজমান হছফাপ্রহথি । 

রাজেন্দ্রনাথ যে সময় সম্পূর্ণ নিঃসহায় এবং রিক্ত- 
হন্তে স্থাধীনস্ঞউরে জীবিকানির্বাহের জন্য চেষ্টিত, 
তৎকালের বাঙ্গালী যুবকগণের মনোবৃত্তি, এমন কি, 
অভিভাবকগণেরও মনোবৃত্তি অন্য পথে চালিত 

হইক়াছ্ছে, ত্বাস্থার কারণ এবং অবস্থা ৪ উল্লিখিত 

হইয়াছে । 

তখন স্বাধীনভাবে উপার্জন করিতে ফেহুই ইচ্ছুক 

নহে এবং স্বাধীন জীবিকাবলম্বী তখন সাধাযণের 

চক্ষে ঘ্বণা এবং উপেক্ষার পাত্র । তখন স্বার্থীনতানর 
সম্মান দেশ হইতে বিদুক্নিত হইয়াছ্ছে। স্বাধীনতার পথে 
বাধাও তংকালে বছতর। স্বাবলম্বী পক্ষে ফেছই 

তখন সাহায্যকারী নাই। রাজেজ্নাখ দ্গেই খুগ- 

বিপর্ধ্য়ক্ষণে স্বাধীনভাবে জীঘিকার্জনের জঙগ্য সগ্ডামসান 

হইলেন, সন্বলমাত্র বিশশলথক্ষের 'আন্য সাহগ । 

[ শঃ ] 

টি 0১১১১১১১১১১ 

লর্ধদ স্বত্ব সংরক্ষিত। 
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[ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ন্ুশীলচন্্র রায় চৌধুরী ] 

এ্রএ্রক্ম "িল্িজ্জ্ছেক 

াম্থান্ল জডঞ্পরম্ম 

ন্বিতজ্ঞা ক্ষাহ্তান্কফে "যে 
বিজ্ঞান কথার অর্থ সম্যকৃজ্ঞজন। আমাদের পঞ্চ 

জ্ঞানেজ্ত্রিয-_ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, ত্বক ও জিহবা! দ্বার! 

সর্ধদাই আমর! প্রকৃতির নান! বিষয়ের জ্ঞানলাভ 

করিতেছি । আমরা প্রত্যহই দেখি যে, স্্্য এক 
দিকে উদিত হয় ও একই দিকে অন্ত যায়, বুক্ষলতার্দি 
আপন আপনি ক্রমশঃ বৃদ্দিপ্রাপ্ত হয়, নিরবলম্ব সকল 

বস্তই উপর হইত্তে নীচে পতিত হয়, কোন জিনিষকে 

উত্তপ্ত করিলে উহা আয়তনে বদ্ধত হয়, ইত্যাদি । 

এই সকল বিভিন্ন ইক্জরিয়লন্ধ জ্ঞানকে আমরা সাধারণ 

জ্ঞান বলি-_ বৈজ্ঞানিক জ্ঞান নয়। কোন জিনিষ 

সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান তাহাকে সম্পূর্ণরূপে জানিবার 

পক্ষে যথেষ্ট নগ্ন । সূর্য্য কেন প্রত্যহ একই দিকে উদ্দিত 

হয় ও একই দ্বিকে অস্ত বায়, বুক্ষলতাদি কি করিয়া 

ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাস্ত হয়, নিরবলম্ব দ্দিনিষ কেন উপর 
হঈতে আরও উপরে না উঠিয়া নীচে পতিত হয়, 

উত্তপ্ত জিনিষ কেন আয়তনে বদ্ধিত হয়--ইত্যাদি 

বিষয় সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞানলাভ ন! করা' পর্য্যন্ত সেই জ্ঞানকে 
বৈজ্ঞানিক জান বল! যাইতে পারে না। 

কোন বৈজ্ঞানিক জ্ঞানলাভ করিতে হইলে তিনটি 

জিনিষের দরকার- পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষা ও যুক্তি। 

কথিত আছে যে, স্থবিখ্যাত পণ্ডিত শ্কার আইজাক্ 
নিউটন একদিন পর্যবেক্ষণ করিলেন যে, ফল বৃক্ষচ্যুত 

হইলে উপরের দিকে না গিয়া! মাটিতে পডে। তাহার 
পূর্বেও অনেকেই বুক্ষাশ্রয়হীন হইলে ফল যে মাটিতে 
পড়ে এই সাধারণ জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু 

নিউটন শুধু ইহাতে গ্ান্ত না হ্যা আরও নানাবিধ 
জিনিষ লইয়া পরীক্ষা করিঘা দেখিলেন যে, সকল 

পদার্থই আশ্রযহীন হইলে উপব হইতে নিষ্বে পতিত 

হয়, কখনও উপরের দিকে যায় না। 

ইহার পর নানা যুক্তিতর্কের পর নিউটন সিন্ধান্ত 

করিলেন যে, জগতে প্রত্যেক পদার্থ সর্বদাই অপর 

পদর্৫থদ্বারা আকুষ্ট হয। ইহাই গ্রসিদ্ধ মাধ্যাকর্ষণ 

শক্তি । উহার প্রভাবে পৃথিবী সকল পদার্থকে নিজের 

দিকে আকর্ষণ করে বলিযাই ফল বাঅন্ত সকল 

বস্ত নিরবলম্ব হইলেই উপর হইতে নিয়ে পতিত হয়। 

এতক্ষণে ফল কেন মাটিতে পড়ে সে বিষে পুর্ণ জ্ঞ।ন- 

লাভ হইল এবং এই জ্ঞানকে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান বলা 

যাইতে পারে। যে শাস্ত্র এইৰপ নানাবিধ প্রশ্নের 

সম্পূর্ণ মীমাংসা ও উত্তর প্রদান করে তাহাই 
বিজ্ঞান । 
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ন্বিতভাজ্ন--যাহাতে সকল জাগতিক ব্যাপার ও 

নানাবিধ প্রাকৃতিক নিরমাদির ব্যাখ্যা বণিত আছে 

তাহাই পদার্থ-বিজ্ঞান। জাহাজ জলে ভাসে কেন 

এবং ক্ষুদ্র একটি প্রয্তরখগ্ডই বা জলে ডুবিয়া যায় 

কেন? চলন্ত রেল গাড়ীতে দপগ্ডায়মান অবস্থায় 

হঠাৎ গাড়ী থামিয়া গেলে সম্মুখে পড়িয়া যাও কেন? 

জলমধ্যে কিয়দংশ নিমজ্জিত কোন যষ্টিখগ বক্র 

দেখায় কেন? কাচের বোতলে গরম জল ঢালিলে 

বোতল ফাটিয়া যায় কেন? বৈছ্যতিক বাতি জলে 

ও পাখা ঘোরে কেন? পদার্থ-বিজ্ঞান এই সব 

প্রশ্বের উত্তর প্রদান করে। ইহা জড়পদার্থের 

বিভিন্ন অবস্থার গুণ ও ধর্থের সম্পূর্ণ ব্যাথ্য। প্রদান 

করে বলিয়া ইহাকে €স্পদ্কাঞ্াঁন্বিতভাভ্ষগ 

বা €জ্রডু়-ন্বিতভাভ্বগ বলা হয়। সকল 

পদার্থের বাহিক গুণ ও ধন্মালোচন। পদার্থবিজ্ঞানের 

অন্তর্গত, কিন্ধ এ সকল পদার্থের আভ্যন্করীণ গঠন 

বা উহাদের মূল উপাদানের গুণ ও ধর্ম্মলোচনা 

«“লস্ান্সজ্ন-ন্বিজভ[ভ্ন*গ নামে অন্য এক 

শান্ত্রের অন্ততুক্ত। দৃই্ান্ত দিয়। বুঝাইবার চেষ্টা 
করিতে । 

কোন পাত্রে কিছু জল লইয়া উহাকে উত্তপ্ত 

করিলে জল ক্রমশঃ বাস্পাকারে পরিণত হইবে । 

এঁবাসকে কোন বরফাচ্ছাদিত পাত্রে প্রবিষ্ট করা- 

ইলে উহা! ঘনীভূত হইয়! পুনরায় জলাঁকারে পরিবন্তিত 
হইবে । ক্ুতরাং জলীয় বাম্প ও জল একই পদার্থের 

বিভিন্ন অবস্থামাত্র। 

একটি সাধারণ লৌহখণ্ডের উপর চুম্বক ঘর্ষণ 

করিলে উহাও অন্ত লৌহ আকর্ষণ করিবার শক্তি 

অর্জন করে। এখানে লৌহখণ্ুট নুতন ধর্ম গ্রহণ 
করিলেও উহা! পূর্বের ন্যায় লৌহ ভিন্ন আর কিছুই 
নয়। 

শন 

এই নকল ব্যাপার পদার্থ-বিজ্ঞানের খন্তগগত। 
এই সকল ক্ষেতে কোন পদার্থের আসল গঠনের 
পরিবর্তন সাধিত হয় না। সকল পদার্থ মূলতঃ একই 
থাকে শুধু রূপান্তুর গ্রহণ করে মাত্র। 

আবার একটি কাষ্টখণ্ডকে অগ্নিতে দ্ধ করিলে 
উহার এক অংশ বাম্পাকারে বর্ির্গত হইয়া যায় এবং 
মাত্র ভস্ম ও কয়লা অবশিষ্ট থাকে । এক্ষেত্রে কাষ্ঠ- 
খণ্ডটি দ্ধ হইয়। সম্পূর্ণ সুতন পদার্থে পরিণত হুইল, 
যাহার সহিত কাষ্ঠের কোন সাদৃশ্য বা সম্বন্ধ নাই। 
এইরূপ পরিবর্তন রসায়ন-বিজ্ঞানের অন্তভূক্ত | * 

শৃঙ্খলাবন্ধভাবে জানলাভ করিবার জন্য পদার্থ- 

বিজ্ঞানকে সাধারণতঃ ছয় অংশে বিভক্ত করা হয় ঃ__ 
(১) সাধারণ জ্দড়ধশ্ম; (২) তাপ; (৩) 

আলোক; (৪) শব) (৫) চুম্বকত্বও (৬) 

তাড়িত। 

ভড় শ্চাঙ্ঞাশ্ফে শ্ঘেলে - আমর! 

মর্্ধদাই নানাপ্রকার পদার্থ পরিবেষ্টিত হইয়া আছি, 

এবং দর্শন, স্পর্শন, ভ্রাণ, শ্রবণ, আস্বাদন ইত্যাদি 

নানা উপায়ে এ সকল পদার্থের অস্তিত্বের বিষয় 

অবগত হই। কোন পদার্থ সকল ইন্দ্রিয় গ্রাহ 

না হইতে পারে, কিন্তু অবিকাংশ পদার্থের অন্তিৎ 

আমর! স্পর্শন ও দর্শনেত্দ্িয় সাহায্যে উপলব্ধি করি। 

বায়বীয় ও অন্ত যে সকল পদার্য আমাদের দূ্টগোচর 
হয় না তাহাদিগের অন্তিহ্থ স্পর্শন ও ঘ্রাণ দ্বারা জানিতে 

পার। বায়, যেমন অন্ধকারের ভিতরেও আল- 

কাতরা ব| পুশের অস্তিহ্ন প্রাণশক্তিদ্বারা৷ সহজে বুঝা 

যায় এবং বায়ু ও এ জাতায় অন্যান্য পদার্থের অস্তিত্ত 

ম্পর্শনেন্দ্রিয় সাহাব্যে উপলব্ধ হয়। একটু লক্ষ্য 

করিলেই দেখ! যায় ষে ইষ্টক, লৌহ, কয়লা, ফল, পাত।, 

চেয়ার ইত্যার্দি কতকগুলি গ্িনিষের নির্দিষ্ট আকার 

ও আয়তন আছে এবং ইহারা বিভিন্ন প্রকার 

পদা9থন্বারা প্রস্তত ; জল, ছৃগ্ধ, তৈল, পারদ ইত্যাদি 



“৬ উস 

কতকগুলি ছিন্দিযের আস্থন্তন অ$ছে বটে, কিন্ত কোন 

আঁকার নাই। ইহান্ধ। ষঙ্ন যে পান্তে থাকে তখন 

সেই পান্জের আকার ধারণ করে । আ্বাবার নানু, 

জলীয় বাষ্প, কয়ল৷ বাম্প ইন্জাদি কতকগুলি জিনিষ 

আছে স্বহাকিগকে চোখে ব্রেন যায় না এবং আাহিদের 

কোন নির্দিষ্ট আকার ৰা আ্থান্সতন কিছুই নাই। যে 

সকল মৃজ দ্ব্ন্বারা ন্রগতের এইরূপ দাবতীল্ পনার্থ 

প্রস্তুত হইয়াছে পদ্ধার্থবিজ/নে আহ্বাদিগরে জজ” 

নামে অভিহিত করা হয়, এবং ইত্রিয়গ্রাছু নেই 

পদা্থসমৃহকে জড়পন্ার্ঘ বল! হয়। এজন্য পয়িদৃষ্ঠমান 

আমাদের এই জগতকে আমর! 'জড়জগৎ' বলি । 

অবস্ঠ কোন্গুলি অবড়পন্নার্থ এবং কোন্গুলি নয়, 

দুই এক কথায় তাহা স্পষ্ট করিম বুঝাইয়া বলা কঠিন; 

কিন্তু কাধ্যক্ষেত্রে মোটামুটি ইহা বুঝিতে পারা তত 

কঠিন নয়। যেমন-_-লৌহ, কাষ্ঠ, জল, বাষু ইত্যাদি 

সব জড়পদ্রার্থ; কিন্তু শন্দ, বাযস্কোপের চলন্ত ছবি, 

রামধন্থ ইত্যাদি জড়পন্দার্থ নম? শব্দ কর্ণদ্বারা শ্রবণ 

করি, ছবি ও রামধন চক্ষুত্ারা দর্শন করি এবং লৌহ 

৪ কাঠাদির ন্তায় ইহারা স্থানাবরোধ রে এবং 

ইহাদের আকারও আছে বটে, তথাপি ইহার জড়পদার্থ 

নয়। ন্থুতরাং স্থানাবরোধকতা, আকার ব৷ ইন্্িয়ান্- 

ভূঁতিই জড়পদার্থের অস্তিত্ব প্রমাণ করে না? অর্থাৎ 

শুধু এই নকল ধশ্ম জড়পদার্থ চিনিবার একমাত্র উপায় 

নয়। তাহা হইলে জড়ের প্রক্কত ধর্ম কি? 

প্রথমতঃ গ্ঘশ্্ম এই কথাটার প্রকৃত অর্থ বুঝা 
উচিত, কারণ সকল বিজ্ঞানশাস্ত্রেইে ইহা বিশেষ 

আবশ্তক । আমরা বলি যে চিনি মিষ্ট, অর্থাৎ মিষ্টতাই 

চিনির ধর্ম; ু্ধ্য জ্যোতিশ্ময় অর্থাৎ জ্যোতিঃ বিকীরণ 

করাই স্য্যের ধর্মী, সেইরূপ অগ্নির ধর্ম দহন ও 

জলের ধন্ম শতলতা । তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে, 

প্রতেঃক পদার্থ স্ব স্ব ধর্মত্বারা আপনাকে প্রকাশ 

করে। 

.. “ রিও [প্র বর্ধ, এপ] 

বজলুর ওগ্রস্তমি- লক্ষ জকগীর্বেরই 
কতকণ্থলি লাধাবণ ধর্থ আছে |. থা 

০) হহাজ্লানলেঠসন্কভভ 
সকল পদ্বর্থ ই সর্দ| কতরুউ। স্থ'ন অধিকার করিম্বা 

থাকে । বাহার আয়ন যত অধিক, থে তত অধিক 

স্থান জ্ধিকার করে । 

(২) ভ্জিক্যত্তা অর্থাৎ দুইটি ভড়- 

পদ্ধার্থ একই সময়ে একই স্থান অধিকার করিতে পারে 
না। এক বালৃতি জ্বলের ভিতর একটি প্রত্তরথও 

ডুবাইয়া ছিলে দেখা বাইবে যে, বাল্তির জব্মের আয়তন 
যেন বাড়িয়া প্রিয়াছে। প্ররুতপক্ষে প্রস্তরখগ্ডকে 

জায়গ| দিবার জন্যই জল উপরে উঠিয়াছে__জলের 

পরিমাণ বাড়ে নাই । মেইবূপ একটি কাচের বোতল 

মুখ নীচু করিয়া জলের ভিতর প্রবেশ করাইলে উহ] 

জল পূর্ণ হইবে না, কারণ এ অবস্থায় বোতলের 

ভিতর যে বাু আবদ্ধ আছে তাহা বহির্গত হইতে 

পারিতেছে না এবং উহাকে বহির্গত করিতে না 

পারিলে জল সেস্ান অধিকার করিতে পারিবে না। 

(৩) ৬্রত্তিন্লোন্রম্ষফত্ড1_ সকল জড়- 
পন্দার্থের প্রতিরোধক ধন্ম আছে। দেওয়াল, বৃক্ষ বা 

অন্ত যে কোন পদার্থের সহিত সংঘধণ হইলে উহারা 

যে বাধা প্রদান করে ইহা সহজেই বুঝা যায়। জলে 

মাতার দ্বার সময় অথবা একটি উন্মুক্ত ছাতা লইয়া 

দৌড়াইবার সময় জলের এবং বাতাসেরও যে প্রতি- 

রোধক শক্তি আছে তাহ। জান। যায় 

(৪) ২ক্জভ্ব_জড়পদার্থ মাত্রেরই ওজন 

আছে। একটি খালি গেলাস মাটি হইতে উপরে 

উঠাইতে গেলেই উহ্ার ওজন আছে তাহা বুঝা যায় 

আবার গেলাসটি জলে পূর্ণ করিয়া উঠাইলে উহা! আরও 

ভারী বোধ হইবে, কারণ জলের ওজন আছে । বাতাস 

খুব হাচ্ক। বটে; কিন্তু ইহারও ওজন আছে, তাহ 

পরীক্ষা্থার৷ সহজে জান যায়। 
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স্গতরাং যাহাদের ওজন আছে, বাহার! স্থানাবরোধ 

করে ও স্থানচ্যুত করিতে গেলে বাধা প্রদান করে 
তাহারাই জড়পদার্থ। 

জড়পদার্থের সংজ্ঞানুযায়ী এতক্ষণে বুঝিতে পারা 
গেল যে শব্ধ” চলন্ত ছবি, রামধন্থ ইত্যাদি কেন জড়- 

পদার্থ নয়। ইহাদের ওজন ব প্রতিরোধকত৷ ইত্যাদি 
কতকগুলি ধম নাই । 

এই সকল ধশ্ম ব্যতীত জডপদার্থের আরও কয়েকটি 
বিশেষ ধম্ম আছে, ধেমন-__ 

(১) ন্বিত্ভাজ্যত্ডা ইষ্টক, কাষ্ঠ) লৌহ 

ইত্যাদি থে কোন পদার্থ লইয়া তাহাকে ক্ষুদ্র হইতে 

ক্ষত্রতর অশে বিভক্ত কর। খায়। এইরপে ভাগ 

করিতে করিতে অবশেষে যে অতি স্থঙ্মাংশ পাওয়া বায় 

তাহাকে “ভ্ঞঞ্টু: বলে। অগুকে বিভাগ করিলে উহা 

স্থার৭ সক্ষম কণিকা 'সপল্লম্মাঞ্ু!তে পরিণত হয়। 

এই “অণু, ও পিরমাশু' লইয়া সকল জড়পদার্থ গঠিত 

হইয়াছে । 

(২) শ্লক্স্লিস্পিইউত্ডা- ব্লটিৎ কাগজ 
বা স্পঞ্জের উপর জল দিলে উহা! তৎক্ষণাৎ শোষিত 

হয়, কারণ উহার রম্ববিশিষ্ট । এইরূপ কলস ও 

ইষ্টকাঁদি মুন্মায় অমস্থণ পদার্থগুলিও যে জল শোষণ 

করে, তাহা ও সহজে বুঝিতে পার। বায়। খাল চোখে 

দেখা ন! গেলে 9 ইহারাও যে রন্ধ বিশিষ্ট, তাহা অণুবীক্ষণ 

যন্ত্র সাহায্যে জান। ধায়। সহজে বিশ্বাস না হইলেও 

লৌহ, সীক ইত্যাদি পদাথও যে রন্ব,বিশিষ্ট তাহা 

পরীক্ষাদ্বার। প্রমাণিত হইস্মাছে । 
(৩) ভক্সঞোড্ক্স্পী হনস্তা- সকল 

পদার্থকেই চাপ দিয়। সম্কচিত করা যায়। পদার্থের 

অণু পরমাণু মধ্যে রন্ধ, বা অবকাশ থাকিলে উহাদিগকে 

চাপদ্বারা সঙ্কচিত করা কিছুই আশ্চধ্য নয়। অবশ্য 

বায়ু বা অন্য কোন গযাসকে ঘত সহজে ও যে পরিমাণে 

সন্কৃচিত করা সম্ভব, জল, কাষ্ট বা লৌহাদির সক্কোচন 

ওপাঞথন্সিক্ক সাদকাঞ্থ-ন্বিভজ্ঞাভ্ন “১ 5৮ হি 

তত সহজ নয়। পরে দেখিবে যে, এই সকল পদার্থের 
অণু পরমাণুর মধ্যবর্তী অবকাশের উপরই এই সক্কোচন 
ক্রিয়া নির্ভর করে। 

(৪) জিিত্তিস্থা পা্ষতভ্ডা__একটি 
রবারের নলকে টানিয়! লম্বা করিয়! ছাড়িয়া দিলে উহা 

পুনরায় পূর্ববাবস্থা প্রাপ্ত হয়। বাইসাইকেলের পাম্পের 

যে মুখ দিয়া হাওয়! বাঠির হয়, উহা বন্ধ করিয়া উপর 

হইতে চাপদগু দ্বারা চাপ দিলে ভিতরের হাওয়া সঙ্কুচিত 

হইয়া আয়তনে কমিয়। যায়। আবার উপরের চাপ 
ছাড়িয়া দ্রিলে হাওয়। পূর্বের আমতন প্রাপ্ত হয় 

একটি কাচের মার্ধেল বা লৌহের বল কিছু উপর 
হইতে কোন প্রস্তরখণ্ডের উপর ফেলিলে দ্েখিবে যে, 

প্রস্তরথণ্ডের সহিত ধাক্কা খাইবার পর উহা! যেখান 

হইতে ফেল! হইয়াছিল প্রায় ততদূর পথ্যন্ত লাফাইয়। 

ফিরিয়া আসে? কিন্তু একটি পাথরের বল লইয়া 

এইবপ পরীক্ষা করিলে দেখিবে যে, উহ্থা ধাক্কা খাইবার 

পর অতি সামান্য দূর ফিরিয়৷ আসিবে ; অর্থাৎ এইবপ 

প্রতিহত হইয়! ফিরিয়া আসার ক্ষমতা কাচ বা লৌহের 

€( ১নং চিত্র) যত অধিক, পাথরের তদপেক্ষা অনেক 

কম। জড়পদার্থের এই ধন্মকে ভিজ্িত্ভডি- 
তু্াস্পম্কত্ডা বলা হয়। 

€১নং চিত্র ) 

১নং চিত্রে দেখ লৌহ্বের বলটি কঠিন জিনিষের 

উপর পড়িয়। মুহূর্তের জন্য সামান্য চ্যাপ্টা হইয়া 
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গিয়াছে; কিন্তু স্থিতিস্থাপক ধর্দবলে তৎক্ষণাৎ উহা 

আপন শক্তিতেই পূর্ববাকার প্রাপ্ত হইবে ও সেই 
শক্তিপ্রতাবেই লাফাইয়া উপরে উঠিবে। রবারের 

নলকে টানিয়। বায়ুর উপর চাপ দিয়! বা কাচের 

মার্বেল উপর হুইতে ফেলিয়! উহাদের উপর অতিরিক্ত 
বলগ্রয়োগ করার ফলে উহাদের আকারের সামান্য 

পরিবর্তন হয়; কিন্তু বলপ্রয়োগ বন্ধ করার পরেই 

স্থিতিস্থাপক ধর্মগুণে উহারা পূর্বাকার পুন: 

প্রা্ধ য়। প্রায় সকল জড়পদার্থেরই এই ধর্ম 

অল্লবিষ্তর পরিমাণে আছে, অবশ্ত সীসক, চবিব, 

কর্দম প্রভৃতি কতকগুলি পদার্থের এই ধর্খ নাই 

বলিলেই হয়| যদ্দিও মনে হয় যে, রবার কাচ বা লৌহ 
অপেক্ষা অধিক সন্কোচ-প্রসারশীল বা স্থিতিস্থাপক, 

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নয়; কারণ রবারকে 

প্রসারিত করিয়। ছাড়িয়া দিলে উহা ঠিক পর্বাবস্থা 

প্রাপ্ত হয় না। বায়ুর এই ধর্শের জন্য ফুটবল, 

বাইসাইকেলের বা মোটর গাড়ীর টায়ার বাযুদ্বারা 
ভত্তি করা হয়। সঙ্কোচ-প্রসারশীল ধর্শের জন্য উহারা 

শ্পীংএর কাধ্য করে । 

(৫) সভিম্ভিওীন্যপীক্ভী- মনে কর, 
রান্তায় একটি লৌহের রোলার পড়িয়া আছে। 

উহাকে ঘুরাইতে গেলেই কিছু শক্তি ব্যয় হইবে এবং 
কিছুক্ষণ ঘুরিবার পর স্থির করিবার জন্যও পুনরায় 

শক্তি বায় করিতে হইবে। রোলারটি কিছুতেই 
নিজে নিজে চলিতে বা নিজে নিজে স্থির হইতে 

পারিবে না। ভারী ও হাচ্ধ! সকল পদার্থেরই এইবূপ 

নিষ্ষিয়তা আছে । স্থির বা গতিশীল কোন পদার্থই 

নিজের অবস্থা আপন! আপনি পরিবর্তন কাঁরতে পারে 

না। জড়পদার্থের এই ধন্মকে “তিজুতিড- 

এনম্বিজ্ডা' বা 'জড়ত্ত্র" বলা হয়। 

পরে এই বিষয় আরও বিশদরূপে আলোচনা 

করিব। 

স্পঞ্র [ ২য় বর্ষ, ১ম খণ্ড 

জক়েন্ল হানিভ্ন-সকল জড়পদার্থ ই 
অসংখ্য হুষ্ত্র ুম্্ম কণিকাদ্বারা গঠিত। এই সকল 
কণিকাকে আমরা পরমাণু বলি। পরমাণুগুলি এত 

সুক্ম্মু যে অততযুতকষ্ট অণুবীক্ষণ যন্ত্রত্ধারীও ইহারা নয়ন- 
গোচর হয় না। অবশ্য আধুনিক গবেষণার ফলে 

বৈজ্ঞানিকগণ এত স্থম্দ্র পরমাণুরও আকুতি, প্রকৃতি ও 

আয়তন সম্বদ্ধে অনেক তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন । 

তাহার! স্থির করিয়াছেন যে, সমগ্র বিশ্বে মাত্র ৯২টি 

পরমাণুর অস্তিত্ব বর্তমান আছে । জীবজন্ত, বৃক্ষলতা, 

নদী, পর্বত প্রভৃতি জগতের প্রত্যেক পদার্থ এবং সুর্য", 

চন্দ্র গ্রহ, নক্ষত্র ইত্যার্দি সকলই মাত্র ৯২টি বিভিন্ন 

পরমাণুদ্বারা গঠিত | যেমন-_ই্টক, কাষ্ঠ, লৌহ ইত্যাদি 

কয়েকটি জিনিষ লইয়া পর্ণকুটার হইতে রাজপ্রাসাদ 
এবং নানাবিধ সেতু, ষ্টামার হইতে আরম্ভ করিয়া বৃহৎ 

বৃহৎ যুদ্ধজাহাজ পধ্যস্ত নিপ্মাণ করিতে পারা যায়, 

সেইরূপ কয়েকটী মাত্র পরমাণুর বিভিন্ন বিন্তান ও 

সম্মিলন দ্বারা প্রকৃতিদেবী এই বিশাল ব্রদ্দা্ড সুষ্টি 

করিয়াছেন। 

রাসায়নিকেরা বলেন যে, পরমাণুই জড়পদার্থের 

সর্ববাপেক্ষ' সুক্মতম অংশ । এই প্রকার অথব। ছুই বা 

ততোধিক বিভিম্ধ পরমাণু সংযোগে এক একটি অণু 

গঠিত হয়। শুধু একই প্রকার অধু বা পরমাণু দ্বার! 
কোন পদার্থ গঠিত হইলে তাহাকে «০হ্ষীতিনক্ক? 

পদার্থ বলে। বেমন--উদ্জান, অগ্্জান, অঙ্গার, লৌহ, 

স্বর্ণ, পারদ ইত্যার্দি। যে পদার্থের অণু দুই বা 

ততোধিক বিভিন্ন পরমাণু সশ্মিলনে গঠিত তাহাকে 

“ম্লীঙ্িক্' পদার্থ বলে; যেমন জল, 
লবণ, চিনি ইত্যার্দি। জলের অণু উদ্জান ও 

অগ্নজান পরমাঁপু সংযোগে, লবণের অণু সোডিয়ম্ ও 

ক্লোরিণ নামক ছুইটি বিভিন্ন পরমাণু সংযোগে এবং 

চিনির অণু কার্বন, উদ্জান ও অগ্জান নামক তিন 

প্রকার ভিন্ন ভিন্ন পরমাণুর সম্মিলনে রচিত। যদিও 
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পদ্দার্থ আছে, কিন্তু দেখা যায় উদ্জান, অশ্নজান, অঙ্গার, 

লৌহ, ক্যাল্সিয়ম্ ইত্যাদি কুড়ি বাইশটি মৌলিক পদার্থ 

দ্বারাই জগতের শতকর! প্রায় ৯৯ ভাগ পদার্থ স্থষ্ট 

হইয়াছে । 

বু আদিম যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া উনবিংশ 

শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত পরমাণু অবিভাজ্য বলিয়াই 

সকলের ধারণা ছিল, অর্থা জড়জগতে পরমাণু অপেক্ষা 

অন্ত কোন সুস্মতর কণিকা পগ্ডিতমগ্ডলীর কল্পনাতীত 

ছিল; কিন্তু আধুনিক যুগের নান! বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় 

নিঃসন্দেহরূপে স্থির হইয়! গিয়াছে বে, একথ| সত্য নয়। 

বৈজ্ঞানিকগণ স্থির করিয়াছেন বে, মকল পরমাণুই 

অতি সুক্ষ তাড়িত-কণিকাদ্ারা গঠিত । পরে তাড়িতের 

বিষয় বিশদরূপে পাঠ করিবার সময় জানিতে পারিবে 

যে, তাড়িত দ্রই প্রকার, _-খণতাড়িত ও ধনতাডিত । 

খণতাড়িতের সর্বাপেক্ষা সুক্মাংশ অর্থাৎ ঝণতাডিতের 

পরমাণুর নাম :৯4-াক্তভীড়িত্ভ' ও ধন- 

সর্বাপেক্ষা সুল্মাংশের নাম শক 

ভ্ঞাড়িভ্ডন্না। ইংলগ্ের পদার্থবিজ্ঞানের 

্থপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক স্তার জে, জে, টম্পন্ই প্রথমে 

খণতাড়িতনের আকৃতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে নানা তথা 

ট 

(০, 10 

উদ্জান পরমাখু 

ও্াএভিক্ষ সদগর্থ-ন্বিভন্তাভ্ৰ 

বৈজ্ঞানিকের! বলেন যে সর্ধশুদ্ধ প্রায় ৯২টি মৌলিক 

“২৯৪৯-৯১ 

পরমাণু গঠিত। তাহারা বলেন যে, প্রত্যেক পরমাণু- 
গর্তে ধনতাড়িতনযুক্ত একটি কেন্র আছে) এবং 
দৌরজগতে স্থধ্যের চতুষ্দিকে বিভিন্ন কক্ষে প্রমক্ষিণশীল 
গ্রহগণের ন্যায় পরমাণুদেহের ধনতাড়িতযুক্ত কেন্দ্রের 

চতুদ্দিকে কতকগুলি খণতাড়িতন সর্বদাই ঘূর্ণায়মান 
থাকে। একটি উদ্জান পরমাণু ও “হিলিয়ম্” গ্যাসের 

পরমাণুর চিত্র (২নং চিত্র) দিলাম। দেখ যে 

সর্বাপেক্ষা লঘু উদ্জান পরমাণু কেন্দ্রের চারিদিকে মাত্র 
একটি ও হিলিয়ম্ পরমাণুতে দুইটি ঘূর্ণায়মান খণ- 
তাড়িতন আছে । এইবূপ অগ্জান পরমাপুর খণ- 
তাড়িতন সংখ্যা ৮, অঙ্গারের ৬, লৌহের ২৩৬, স্বর্ণের 

৭৯ ইত্যাদি । এই খণতাড়িতনের সংখ্যা'ও তাহাদের 

বিন্তাসের উপরেই বিভিন্ন পদ্দার্থের পরমাণুর 

পার্থক্য নির্ভর করে__তাহা! হুইলে ন্বর্ণের সহিত 

লীহের বিশেষ পাথক্য কোথায়? ইহা হইত্তে বুঝা 

যাইতেছে বে, কল পদার্থ ই মূলত: এক তাড়িতময়, 

অর্থা এই জড়জগত কেবল তাড়িতেরই রূপান্তর- 

মাত্র । 

এই খণতাঁড়িতনগুলি কুত্র (যে 

৬,০০০১০০০১০০৯,০০০টি পাশাপাশি রাখিলে উহারা 

মাত্র এক ইঞ্চি লম্ব! স্থান অধিকার করিবে, এবং ইহারা 

(৪) 
হিলিয়ম্ পরমাণু 

এত 

( ২নং চিত্র ) 

আবিষ্কার করিয়াছেন এবং ধনতাড়িতনের নামকরণ এত হান্কা যে প্রায় ১৮০৭ খণতাড়িতনের ওজন 

করিয়াছেন অধ্যাপক রাদারফোর্ড। বৈজ্ঞানিকগণের মাত্র একটি উদ্জান পরমাণুর ওজনের সমান। কিন্ত 

মতে এই খণতাড়িতন ও ধনতাড়িতন দ্বারাই সকল একটি উদ্জান পরমাণুর ওজন কত বল ত? ছুই 
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পর চব্বিশটি শুন্য বসাইলে যে সংখ্যা হয় ততগুলি 
পরমাণু আছে। তাহা হইলে একটি পরমাণুর 'ওজন 

কত তাহা হিসাব কারিয়া দেখ এবং সেই হিসাব মত 

একটি খণতাডিতনের 'ওজন কিরূপ নগণ্য তাহাও দেখ। 

পরমাণুর ওজন প্রধানতঃ নির্ভর করে উহার ধন- 

তাড়িতন সংখ্যার উপর, কারণ ধনতাডিতনগুলি খণ- 

তাড়িতন অপেক্ষা ভারী। 

এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তাড়িত কণিকাদ্বারা গঠিত 

পরমাণুর 'আয়তন সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা করিতে 

চাহিলে বলা বায় যে, দশকোটি পরমাণুকে পাশাপাশি 

রাখিলে তাহারা মাত্র এক ইঞ্চি স্থান অধিকার 

করে; কিন্তু দশকোটি ক্রিকেট বলকে পাশাপাশি 

রাখিলে তাহারা কত লম্বা স্থান দখল করিবে 

জান কি? পাঁচ হাজার মাইল। সুতরাং পরমাণু 

কত ক্ষুদ্র তাহ। দেখ, এবং খণতাডিতন পরমাণু 

অপেক্ষা আরও কত স্বঙ্ম তাহাও দেখ। সব পরমাণুর 

আকার সমান নয়। উদ্জান সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র। 

মোটামুটি বল ধায়, একটি পরমাণু একটি খণতাড়িতন 

অপেক্ষা প্রায় পঞ্চাশ সহশ্রগুণ বড়। কেহ কেহ 

পরমাণু ও খণতাড়িতনের আয়তন তুলন। করিতে গিয় 

বলিয়াছেন যে, সমস্ত পৃথিবীর আয়তনের নিকট 

আকাশে উড্ডায়মান একটি ব্যোমযানের আয়তন যত 

ক্ষুদ্র একটি পরমাণু দেহে খণতাড়িতন সেইরূপ ক্ষুত্র। 

স্তরাং বুঝা যাইতেছে খে, পরমাধুদেহের অধিকাংশই 

ফাপা। 

জড়েল্ল ভিষন জন্বহ্থা যদিও 
জগতে অসংখ্য জড়পদার্থ আছে, তাহাদিগকে মাজ তিন 

শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়, কঠিন, তরল ও 

বায়বীয় । 

বাড়ী, ঘর, চেয়ার, টেবিল, ইঠ্টক, লৌহ ইত্যাদি 

গ্পঞ্ | ২য় বর্ষ, ১ম খণ্ড 

যাহাদের স্বতন্ত্র আকার 'ও আয়তন আছে তাহাদিগকে 

কঠিন পদার্থ বলে। 
তরল পদার্থের আয়তন আছে, কিন্তু কোন নির্দিষ্ট 

আকার নাই। ইহারা যখন যে পাত্রে রক্ষিত হয়, 

তখন (সেই পাত্রের আকার ধারণ করে, এবং নিশ্চল 

অবস্থায় ইহাদের উপরিভাগ সর্বদাই সমতল থাকে। 

জল, দুগ্ধ, তৈল, পারদ ইত্যাদি তরল পদার্থ । 

বাম্প বা গ্যাসের কোন নির্দিষ্ট আকার বা! আয়তন 

নাই। ইহাদ্দিগকে ঘখন যে পাত্রে আবদ্ধ কর! 

যায়, তখন সেই পাত্রটি সম্পূর্ণরূপে জুড়িয়া থাকে! অতি 
অল্পপরিমাণ গ্যাস একটি গৃহমধ্যে আবদ্ধ করিলে 

উহ ক্রমশঃ আয়তনে বদ্দিত হইয়া সমস্ত গৃহটি ভরিয়া 

বায়। বায়ু, উদ্জান, অশ্লজান ইত্যাদি বায়বীয় পদার্থ । 
কতকগুলি পদার্থ আছে যাহা কঠিন কি তরল 

সহজে বুঝা বায় না। গুড়, মধু, গ্লিসারিণ ইত্যাদি 

তরল, কিন্ত পিচ (মাহ রাস্তায় দেওয়! হয় ), “জেলি 
ঈত্যাদি কঠিন কি তরল বুঝা কঠিন। পিচ্কে প্রথমে 

কঠিন বলিয়া মনে হয় কিন্তু একটি পিচের স্তপ কোন 
স্থানে রাখিয়া দিলে দেখা বাইবে ঘে, উহা ক্রমে নরম 

হইয়। ধীরে ধীরে গড়াইয়। বাইবে । এজন্য পিচ, মোম 

ইহারা তরল পদার্থের অন্তর্গত , কিন্তু জেলি তরল নম 

কঠিন। বালি, ময়দা ইত্যাদি স্তপাকারে রাখিলে 
যদিও একস্থান হইতে অন্য স্থানে গড়াইয়া যায়, তথাপি 

উহ্ারা কঠিন, কারণ উহাদের কণিকা গুলি সুক্ষ্ম হইলেও 

তাহাদের নির্দিষ্ট আকার ও আয়তন আছে; অর্থাৎ 

উহারা কঠিন বালুকাকণ। ও ময়দার কণা ভিন্ন আর 
কিছুই নয় । 

অন্স্থাহ্ন শল্পিম্বভডভল্ন_ একখও 

বরফ লইয়া দেখা যায় থে, ইগার নির্দিষ্ট আকার ও 

আয়তন আছে, এবং খুব ঠাণ্ডা দিনে ইহার আকার ও 

আয়তন সহজে নষ্ট হয় না; সেইজন্ত ইহা কঠিন। 

এখন বরফখণ্ডটি একটি "গ্াত্রে রাখিয়া গরম 



২য় সংখ্যা_আো্ ১৩৩৮ এ 

হইবে । জলকে লক্ষ্য করিয়। দেখ যে, উহার আয়তন 

আছে বটে, কিস্তকোন নির্দিষ্ট আকার নাই এবং 
উহ্থাকে একপাত্র হইতে অন্তপাত্রে সহজেই ঢালা যায় 
হৃতরাং ইহা তরল। 

এ জলকে আরও উত্তপ্ত করিলে দেখিবে, উহা 

টগবগ্ করিয়া ফুটিতে আরম্ভ করিবে ও ক্রমে সবটাই 

বাম্পাকারে পরিণত হইবে 'ও তখন আয়তন বদ্ধিত 

হইয়া ক্রমশঃ গৃহ ভরিয়। যাইবে । জল বাস্পাকারে 

পরিণত হইলে উহার আয়তন প্রায় ১৬০০ গুণ বৃদ্ধি 
প্রাপ্ত হয়। বাষ্প চোখে দেখা বায় না, কিন্তু ঠাণ্ডা 

বাতাসের সংস্পর্শে আসিলেই উহা৷ ঘনীভূত হইয়া ক্ষুদ্র 

ক্ষুদ্র জলবিন্দুতে পরিণত হয় এবং তখন উহা নয়ন- 
গোচর হয়। কেত্লীর ভিতর জল ফুটিবার কালে 

উহার নল হইতে নির্গত বাস্পকে আমরা শেতবর্ণ দেখি, 

কিন্তু উহা তখন বাহিরের ঠাণ্ডা হাওয়ার সংস্পশে 

জলবিন্দু আকারে ঘনীভূত হয় বলিয়া! আমরা দদখিজে 

পাই 

আবার জলীয় বাম্পের তাগহরণ করিয়া অর্থাং 

বাস্পকে শীতল করিয়া জলে পরিণত করা এবং 

জলকে আরও শীতল করিয়া বরফে পরিণত করা 

সম্ভব । 

তাহা হইলে দেখা গেল যে, বরফ, জল ও জলীয় 

বাষ্প একই পদার্থের কঠিন, তরল ও বায়বীয়__এই তিন 

অবস্থা ভিন্ন আর কিছুই নয়। এইরূপে নকল পদার্থ ই 

এই ভিন অবস্থার যে কোনটিতে বর্তমান থাকিতে 

পারে। কথন কোন্ অবস্থা থাকিবে তাহা উহার উত্তাপ 

1 তাপমাক্রার উপর নির্ভর করে। কঠিন দ্রব্যকে 

উত্তপ্ত করিয়া তাপমাত্রা বাড়াইলে উহ৷ গলিয়া তরল 

অবস্থা গ্রাপ্ত হইবে, এবং তাপমাত্রা আরও বাড়িলে 

অবশেষে উহা বায়বীয় অবস্থায় পরিণত হইবে । কিন্ত 

কর্গর, আইয়োডিন ইত্যাদি কতকপ্তলি জিনিষ আছে' 

রানি সা্গা্থ-ন্বিভঙ্তাক্ম 

করিলে কিছুক্ষণের মধ্যেই উহা পলির জলে সির 

রে 
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যাহাদিগকে উত্তপ্ত করিলে উহারা কঠিন বস হইতে 
তরল অবস্থায় না গিয়া একেবারে বাম্পাকারে পরিণত 

হয়। ইহাকে উবিয়া যাওয়া বলে। 

জড় অন্বিম্নশ্থনন-_জড় অবিনশ্বর এই 
কথার অর্থ এই যে, জড়পদার্থের ক্ষয় নাই । এই বিশ্ব- 
্রহ্ধাণ্ডের দকল জডপদার্থের মোট ওজন ঠিক আছে; 
ইহার হ্বাসবৃদ্ধি হইতে পারে না। তবে ইহার! 
কখনও কঠিন হইতে তরল, কখনও তরল হইতে 

বায়বীয় এইরূপ এক অবস্থা হইতে অনু অবস্থায় 

পরিবর্তিত হইতে পারে। ঘদদিও পৃথিবীক্তে গ্রায়ই 
মৃতন নুতন জিনিষের আবির্ভাব দেখিতে পাওয়া যায় 
এবং কখন কখনও অগ্নিতে জিনিষপত্র 'দপ্ধ হইলে 
আমর! মনে করি উহার! পুড়িয়া নষ্ট হইয়৷ গেল, তথাপি 
প্রকৃতপক্ষে কিছুই নষ্ট হয় না। একটি মোমবাতি 

জাঁলাইলে উহা৷ হইতে থে একটি তরল ও একটি বায়ৰীয় 

পদার্থ পাওয়া যায়, তাহ বোধ হয় তোমর। জান না। 

পরীন্গণ করিয়া (দথ । 

একটি মোমবাতি জালাইযা একটি মোট৷ 

কাচের বোতপ ভাল করি! শুষ্ষ করিয়া উহার উপর 

উণ্টাইয়। ধর। কিছু পরে দেখিবে বে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 

জলবিন্দু বোতলের ভিতরে গায়ে জথিয়। রহিয়ীছে । 

বাতির একটি উপাদান বাষুর একটি উপাদানের সহিত 

মিশিয়! এত নূতন পদাথ সর হয়ে । 

৩নং চিখ্রের মত একটি ।নাট। কাঁচনল লইয়া 

উহ্হার উপরের দিকে কগঠিকু “সা নামক একটি 

রাসায়নিক জিনিষদ্বারা ভত্তি কর এবং একটি ছিপির 

উপর এক টুক্র। মমবাতি রাখিয়। উহাদ্বার। নলের 

নীচের মুখ বন্ধ কিয়া দাও । ঘাহাতে ভিতরে বাজ 

প্রবেশ করিতে পারে সেক্রহত ছিপিতে কয়েকটি ছিত্র 

করিয়া লও 1 "ভিতরে বাফু ন। ঘাইতে পারিলে বাতি 

জলিবে না। এইবার কাচনল শুদ্ধ সমস্ত জিনিষটা 

ভাল তুলাদণ্ডে ওজন করিয়া লও এবং বাতি জালাইয়া 



*্শঞ্ [ ২য় বর্। ১ম খও 

রী 
ঘি 

জিজাতিতদ। 

£ 
থা 2 টঠ 

2 
(৮ রর 

দাও । উহা! হইতে উৎপপ্র ঞ্রিনিষ উপরের কিক সোডা 
শোষণ করিয়া লইবে। কিছুক্ষণ পরে কাচনলটি 
পুনরায় ওজন করিলে দেখা যাইবে যে, উহার ওজন 

হাস হওয়। দূরে থাক বরং পূর্বাপেক্ষা সামান্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত 
হইয়াছে । ইহার কারণ এই বে, বাতির নিজের অংশ 

ব্যতীত উহা বাষুর উপাদান অশ্নজান গ্যাস লইয়! নূতন 
জিনিষ উৎপন্ন করিয়াছে। 

স্থুতরাং দেখা গেল যে, মোমবাতি জ্বালাইয়। উহার 

কিছুই নষ্ট হয় নাই। রাসায়নিকগণ এইবপ নানাবিধ 

পরীক্ষান্থার। স্থির করিয়াছেন বে, জড় অবিনশ্বর । 

( ক্রমশঃ) 
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যন্ত্রপাতি নি্মাণ, হাতিয়ার নিশ্মাণ, মোটর গাড়ী 

নিষ্মাণ, দ্বিচক্রযান্ নিশ্মাণ, রবার-শিল্প প্রভৃতি ক্ষের়ে 

ব্যবসায়ের যথেষ্ট সুযোগ রহিয়াছে। স্বদেশে এবং 

এসিয়াখণ্ডের বহু দেশে এই জাতীয় মাল এখনও 

অনেক দ্রিবস পর্য্যন্ত বিস্তর কাটিবে। লৌহ ও 

কয়লার প্রচুর বিদ্যমানতার ম্বিধা আমাদিগকে 

লইতে হইবে। রবারও যথেষ্ট পরিমাণে এদেশে 
উৎপন্ন হইতে পারে ৷ তামার খনিও দেশে আছে। 
তাহা হইতে তার ও পাত প্রস্তুত হইয়া! বৈদ্যুতিক 

কাজে ব্যবহৃত হইতে পারে। 

এই সব করিতে হইলে মাতৃভাষায় যন্্-শিল্প, 

তড়িংশিল্প প্রভৃতি সন্ধে প্রত কার্যকরী শিক্ষার 

দেশে বহুল প্রচার হওয়ার আবশ্যক । আর চাই 

দেশের ধনিক ও ব্যবসায়ীগণের সহবৌগিতা ৷ যে 

সমস্ত ছাত্র এই সকল বিদ্যা আয়ত্ত করিবেন তাহাদিগকে 

তাহাদের বিদ্যা, শক্তি ও বুদ্ধির বিকাশের উপযোগী 

কার্ধযক্ষেত্র রচনা করিয়। দ্রিতে হইবে-__-এই দেশীয় 

ধনিক ও ব্যবসায়ীগণকে । অপরিমিত জলশ্রোতের 

শক্তি দেশের বিভিন্ন নদনদীতে নিয়ত অপচয় 

হইতেছে । এই শক্তিকে শৃঙ্খলিত করিয়া সস্তায় তড়িৎ 

উৎপাদন করিয়া শিল্পীর কুটারে কুটারে যোগান দিতে 

হইবে-_-তবে কারখানার দূষিত আবহাওয়ার বাহিরে 

দেশের পল্লীতে পল্লীতে শিল্প ও শিল্পী গজাইয়। 

উঠিয়া দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি সম্পাদন করিবে। 

কলকারখানার ছোট ছোট উপনিথেশগুলির দূষিত 
পারিপাশিক অবস্থায় যে দুর্নীতি বিস্তার লাভ করিয়া 
ভারতের জীবনবাত্রার সনাতন পন্থ! কলুষিত করিয়া 
সমাজ কলঙ্কিত ও অশান্তিপূর্ণ করিভেছে তাহার 
প্রতিকার হইবে এই তড়িৎশক্তির সাহায্যে। তবে 

এই অপচায়িত শক্তিপু্নকে *ঙ্ঘলিত করিতে র ্র- 

শক্তিই একমাত্র সক্ষম । গণতান্রিক রাষ্ট্রশক্তিকে 

এই বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে। 
বর্তমান গণজাগরণের দিনে এই কাধ্য অসাধ্য 

বা বিশেষ কষ্টসাধ্য বলিয়া মনে হয় না। উপযুক্ত 

নেতার অধীনে কতকগুলি উদ্যোগী কর্দাবীরের 

আবশ্যক এই কল্পনাকে কার্ধেয পরিণত করিবার জন্ত। 

দেশের মধ্যবিত্তের ঘরের ক্রমবন্ধমান বেকারসমস্থ| 

সমাধানের ইহা অন্ততম উতকৃষ্ট পন্থা। অন্থান্ত 
শ্রেণীর বেকারসমস্থ|ও ইহাতে অনেক পরিমাণে মাধান 

হইবে। 

দেশের শিক্ষাধারার মধ্যে বৈপ্লবিক গতিতে 

পরিবর্ন আনিতে পারিলে তবে কল্পনা বাস্তব 

আকার ধারণ করিবে। প্র[চ্যের শান্তিময় জীবন- 

যাত্রর ধারার সহিত সামগ্রদ্য রাখিয়! পাশ্চত্যের 

জড়বৈজ্ঞনিক উন্নতিকে নিজন্ব করিয়। গ্রহণ 

করিতে হইবে। প্রাচ্যের জাতীয় বৈশিষ্ট্য হারাইলে 
চলিবে না। স্হত্র সহশ্র শতাব্দীর এই ভারতীয় 

উন্নত সভ্যতা ভূলিয় গিয়। পাশ্চাত্যের হ্বন্থ নকল 
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করিলে আমরা স্বাধীন হইয়াও নৈতিক পরাধী- 

নতাকেই বরণ করিয়! লইব। এই জাতীয় পরা- 

ঘধীনতা আয়ার্লগ্ডের আসিয়াছিল। বেচারারা 

নিজেদের মাতৃভাষা পর্যস্ত ভুলিয়া গিয়া 

গ্রামে এমন কি, ঘরেও বিদেশী ভাষায় 

কথ। কহিত। নৈতিক অধোগতিরও 

চরম তাহাদের হইয়াছিল। যাহা হউক, তাহাদের 

সে ছুর্দশার শ্রোত ফিরিয়াছে। তাহারা মাতৃভাষাকে 

আবার প্রিংহীসনে বসাইয়াছে এবং জাতীয় বৈশিষ্ট্য 9 
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বজায় রাখিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছে। তাহাদের 

দৃষ্টান্ত আমাদের যেন সতর্ক করে; আমরা যেন 
আমাদের এই স্থপ্রাটীন সভ্যতা! বজায় রাখিয়া 
জড়বিজ্ঞান ও শিল্লে উন্নতি করিতে সচেষ্ট হই । 

কলিকাতা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের প্রচেষ্টা 

এ বিষয়ে পথ প্রদর্শকের কাধ্য করিবে। রাষ্্রশক্তি, 

গণশক্তি ও ধনিককুলের সাহায্যে এই প্রতিষ্ঠান 

ক্রমশঃ পুষ্টিলাভ করুক এই আশা । 

তাপ 

[ শ্রীযুক্ত ত্রজেন্দ্কুমার মুখোপাধ্যায় ] 

গতিশক্তি প্রভৃতির সহিত 

তাপশক্তির সম্পর্ক £-_- 

_ একখণ্ড লৌহে “উকা” ঘর্ষশের সময় লৌহখগ্টা 
যে উত্তপ্ত হইয়া উঠে, তাহা সকলেই লক্ষ্য করিয়। 

থাকিবেন। এম্থলে ঘর্ষণে উপযুক্ত গতিশক্তির 
কিয়দংশ তাপশক্তিতে রূপান্তরিত হইয়াছে | 

(৪১নং চিজ্জ ) চিক্রানুবায়া বন্ত্ুসজ্জায় একটি 

গুরুভার বন্তর পতনফলে জলের আলোড়ন সম্পাদন 

করিয়া উহার উত্তাপবৃদ্ধি নিরূপিত হইয়া থাকে৷ 

বস্তুটার ভার ও পাতনের পরিমাণ নিরূপিত হইলে 
সম্পাদিত কাধোর পরিমাণ পাওয়া মাইবে £-- 

কাঁধ্য »ভার * পাতন 

জলের ভার ও উত্তাপবৃদ্ধি নিরূপণে উহার তাপ- 

বৃদ্ধি নিগিউ হইবে :-- 

তাপ--ভার ৮ উত্তাপবৃদ্ধি 

এইরূপে পরীক্ষায় নিরূপিত হইয়াছে যে, 

৪১৮১৫১০* “আগ” পরিমাণ কাধ্য সম্পার্দনে এক 

ক্যালোরী পরিমাণ তাপ উৎপন্ন হয়। সচরাচর উত্ত 

পরিমাণটা “৭” এই অক্ষরটী দ্বারা প্রকাশিত হইয়া 

থাকে; অর্থাৎ কার্য * তাপ। 

কিছু গ্যাস একটি পাত্রে আবদ্ধ করিয়।, চাপ প্রদানে 

উহার আয়তন সন্কোচ সংঘটন করিলে উত্তাপ বৃদ্ধি 

হইয়া থাকে, পক্ষান্তরে গ্যাসটাকে আয়তনে প্রসারিত 

হইতে দিলে উহার উত্তাপ নিয়তর হয়। এই কারণে 

গ্যাসের তাপগ্রাহীতা নিরূপণের উদ্দেশ্যে তাপগ্রয়োগের 

ফলে গ্যামটী আয়তনে অবাধে প্রসারিত হইতে থাকিলে 

যে পরিমাণ তাপ প্রয়োগে উহার উত্তাপ ১ সেঃ মাত্র! 

উচ্চতর হয় এবং সে সময়ে গ্যাপটা আবদ্ধ থাকিলে 
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৯৪৯৭৭ 

| ৪১ন চিন, 

এই পরিমাণ উত্তীপবধুৰ্ধি সঘটনে থে পরিমাণ ভাপ 

প্রয়োগ আবশ্তক হর, এই দুইটা পরিমাণ বিভিন্ন । 

প্রথমাবস্থায় তাপগ্রাহীতা উচ্চতর । এক্ষেত্রে গ্যাসটা 

পারিপাশিক চাপের বিরুদ্ধে কাযা সম্পাদন করে এবং 

প্রযুক্ত তাপশন্তির কিয়দ'শ ইভাতে বানহৃত হর । 

বিচারে এই তারতম্যের পরিমাণ নির্দেশ সহজ- 

সাধ্য। “আ” আয়তনবিশিষ্ট কিছু গ্যাস ত০ সেঃ হইতে 

(ত+১)০ সেঃ উত্তাপে উত্তপ্ত হষ্টর। “আ১” আয়তন 

প্রাপ্ত হইলে সম্পাদিত কাধ্যের পরিমাণ-হআয়তন- 

বৃদ্ধি&চাপ। বায়ুমণ্ডলের চাপল্ণ্চ” ধাধা হইলে 

আঁ 
কাধ্য্ট ৮হত+ কীরণ ১ সেঃ উত্তাপবৃদ্ধি ফলে 

গ্যাসের আয়তনপ্রসারবব অংশ । 

তাপ প্রয়োগে গ্যাসের বিস্তার নিরপনে পাওয়। 

যায় £-- 

" আ২ ৮৮১ __ আত ৮ চও 
ত 4২৭৩ তি৩ ২৭৩ 

_আ,১চ, 

ত,শ২৭৩ 

এক্ষেত্রে আ১, আহ) আক জ:১৮ বথাক্রমে গ্যাসটীর 

আয়তন চ১, চ,) চও), চত্* **গ্যাসটীর চাপ ও 

তি) তং, তি? ত। িরেরি তং বথা শ্রমে উত্তাপ (সেট্টিগ্রেড), 

আঁ, এড 

ত১ শ ২৭৩ 

আ৮ট 
ত-7২৭৩ 

পরিমাণটী সমানই থাকে | পরীক্ষায় নিবূপিত হইয়ীছে 
যে, 0 সেঃ ও ৭৬০ মিগিঃ চাপে ১২৯৩ গ্রাম বায়ু 

১ পিলিটার” আয়তন গ্রহণ করিয়া গাঁকে। স্থতরাং 

১০ সেঃ উত্তাপে আনয়ন করিলে, এক গ্র্যাম গ্যাসের 

৩০০ ১ 

'মায়তনবুদ্ধির পরিমাণ টি ৯৫ 2 
১২৯৩ ২৭৩ 

অথাৎ সকল গাসের সকল অবস্থার 

(দ্রষ্টব্য £- 

» গ্রযামের আয়তন ৯ করত )। 

১০০০ ১০৩৩ 
৯ ., কাধ্য_ 7 ৯৪ কীরণ ৭৮০ সিমিং 

৯২৯৩ ২৭৩ 

চাপ প্রতি বর্গসেমিঃ ভলের উপর ১০৩৩ "ডাইন" বলের 

সমান, অথাৎ কায্য - ২৯২৬ গ্র্যাম সেমি 

5 ২৯২৬ 
রা ক্যালোগা 

৪১৮০০ 

ক। 
এবং তাপল 

(ন্যুনাধিক )। ইভ উপরে বণিত অবস্থাদ্বয়ে গ্যাসের 
তাপগ্রাহীতার ভীরতম্য। 

আমাদের আধুনিক যুগের নিত্য প্রয়োজনীয় 

বস্পীয় ইঞ্জিনে তাপশক্তি গতিশক্তিতে 
রূপান্তরিত হইয়া থাকে । এইরূপ ইঞ্জিনের সাহায্যে 
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রেলগাড়ী, হার প্রভৃতি টানি হয় ও অন্যান্য টা যেক্ূপ নানার নিয়োগ রা [রাই নীর্ 

নানাবিধ কাধ্য সম্প।দিত হইয়া 'থাকে। সেইরূপে ইঞ্জিন হইতে শক্তি আহরণ করিয়া! ইহাকে 

ইঞ্জিন শব্দের প্রকৃত অর্থ “শক্তির আধার” | বিভিন্ন স্থানে নান! প্রয়োজনে প্রয়োগ করা হইয় 

একটি আধারস্থ জল, নল অব্লম্বনে স্থানান্তরিত করিয়। থাকে। 

| ঢ ॥ মা না রি ডি 
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জেন চি) চিত বাচ্পীয় উরি কার্ধা- 
প্রণালী প্রদ্শিত হইয়াছে। এই জাতীয় সকল 
ইঞ্চিনেরই গঠনপ্রণালী মূলতঃ এইরূপ। জ্বল হইতে 
তাপপ্রয়োগে উৎপন্ন বাম্প চাপপ্রয়োগে সিলিগারের 

ভিতর একটি পিষ্টনকে চালনা করে। ইহা কিছুদূর 

চালিত হওয়ার পর সিলিগারের গাজ্জে একটি নিম 

ছিদ্র উনুক্ত হওয়ায় বাষ্প এই পথে নিঃস্থত হইয়া বাযু- 
মগ্ডলে মিলিত হয়। এই সময় প্রথমোক্ত ছিদ্রটী বন্ধ 

হইয়া যায় ও সঙ্গে সঙ্গে উনুক্ত পথ অবলদ্ধনে কিছু বাষ্প 

সিলিগারে প্রবিষ্ট হইয়! পিষ্টনের বিপরীত পুষ্টঠে চাপ 
প্রদান করায় উহা! পূর্বের বিপরীত মুখে চালিত হয়। 
এইবূপে পিষ্টনটী সিলিগারের অভ্যন্তরে ইতস্ততঃ 

গমনাগমন করিতে থাকে ও নানা আরুতির দণ্ড 

চক্রার্দি সাহায্যে উক্ত গতি একটি টক্রে আবর্তন 

সম্পাদন করিতে প্রযুক্ত হইয়া থাকে । এইবপ চক্রের 

গতি হইতে রেলগাড়ীর নিমস্থ চক্রের গতি সম্পাদনে 

উহ! চালিত হয়। জাহাজের “প্রোপেলার” চলিত 

হওয়ায় উহা! জলরাশি ভেদ কারয়া অগ্রসর হয়, 

পাম্প চালিত হয় ৪ অন্যান্ত নানাবিধ কায সম্পাদিত 

হইয়া থাকে । 

উক্ত প্রকারে জল হইতে বাষ্প উৎপন্ন করিবার জন্য 

বিশেষ আরুতি 'ও গঠনের পাত্র গ্রস্ত হইয়া থাকে। 

ইহারা “বয়লার” নামে স্ুপরিচিত। বাশীয় যন্ত্রে মূল 

ভাগ ছুইটী :--গ্রথম উক্ত “বয়লার” ও দ্বিতীয় পূর্বা- 

বিত “ইঞ্লিন”। বয়লার হইতে নল অবলগ্নে বাপ্প 
ইঞ্জিনে নীত হইয়৷ উহাকে চালিত করে । 

ইঞ্জিনের কার্যক্ষমতা পরিমাণের জন্য পিষ্টনের 

ক্ষেত্রপরিমাণ, উহার চালন ও বাস্পের চাপপরিমাণ 

একত্রে গুণ কর! হইয়। থাকে । বথা-_একটি ৩০ ব্গ- 

ইঞ্চি ক্ষেত্রবিশিষ্ট পিষ্টন, ১৮ ইঞ্চি পরিমাণ অথাং 

১২ ফুট চালিত হইয়। মিনিটে ৮৪ বার উভয় দিকে 

চালিত হইতেছে কল্পিত হইল; বাম্পচাপ প্রতি 

জ্ঞাঞ্প 

হইয়া গাকে। 

“৯৯৯ 

বর্গইঞ্চির উপর ১৪ পাউগ ধাধ্য হইল। এক্ষেত্রে 

কাধ্যের পরিমাণ প্রতিমিনিটে-*৩০ ১১৪ % ৮৪ ২ 

* ১২ ফুট-পাউ্ড-১০৫৮৪০ ফুঃ পাঃ। সেকেণ্ডে ৫৫০ 

ফুট-পাউগু হারে কাধ্য সম্পাদন করিবার ক্ষমতাকে 

এক “অশ্ববল” বলা হয়। ম্ুতরাং উপরোক্ত উদাহবণে 
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কাধ্যক্ষমতা - কারান অশ্ববল। কাধ্ক্ষেত্রে 

উপরোক্ত পরিমাণ ভইতে ৩৫৭, অংশ বিষুক্ত হয়; 

কারণ নানাঙ্গেত্রে প্রমাণিত হইয়াছে বে শক্তির 

৩৫০/১ ঘন্ত্রের বিভিন্ন অংণের ঘর্ণাদিজনিত প্রাতি- 

কলাচরণ অতিক্রম করিতে ব্যয় হইয়া থাকে । অতএব 

কাধ্যক্গমত1-5 ১১৪৬৩ ফুট- পাউণড অর্থাং প্রায় ২৯ 

অশ্ববল । 

গনিজ তৈল হইতে বাদ্প উৎপন্ন করিয়া তাহ 

বাধুর সহিত মিশ্রিত অবস্থায় অশ্রিঘংঘোগে বিস্ষুরিত 

বিক্ষোরণের সময় উৎপন্ন গ্যাস 

আয়তনে প্রদারিত হওয়ায় প্রভৃত চাপ প্রয়োগ করে। 

উক্ত ধম্মাবলপনেও হঞ্জিন নিশ্মিত হইয়! থাকে। ইহ! 

ভৈল-ইপ্চিন নামে সুপরিচিত । এইবপ ইঞ্জিন সাহায্যে 

“মাটর কার” ৪ “এরোপ্রেন” চালিত হইয়া থাকে! 

জাহাজ প্রভৃতি নানাঝপ ধানে৪ এক্ষণে ক্রমশঃ ইনার 
প্রচলন হইতেছে 

সগান শন্তিবিশি& তৈল ৭ বাসপ ইঞ্জিন তুলনা 

করিলে দেগা মায় (৭, শেযোক্টী খকুতর ভারযুক্ত । 

ইহার চালনের জন্য “এ পরিমাণ দাহা দ্রব্য সংগ্রহ করা 

আবশ্যক, তৈল-ত ভা অপেক্গ। অল্পতর তৈল 

আবশ্তক। এইন্য গমনাগমনে ব্যবহাধ। ইঞ্জিন তৈল- 

জাতীয় হওয়া আবশ্যক । 

গ্িনে 

অ'হরণীয় শক্তির মূল__ 

আছ্রণীয় এক্তির মধ্যে সৌরশক্তি প্রধান। ইহারই 

দলে পুথিবা উত্তপ্ থাকিয়। জীবন্ত উত্তিদাদির 
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বাসোপযোগী হইয়াছে । খনিজ কয়লা ও ঠৈল 

পরোক্ষভাবে সৌরশক্তি হইতে উৎপন্ন। কারণ, 
নানাযপ উস্ভিচ্ বন্ত ভূগর্ভস্থ হইয়া বহুকাল পরে উক্ত 
প্রকার রূপান্তর গ্রহণ করিয়া থাকে । উদ্ভিদ জীবনে 

'সীরশক্তি একটি প্রধান উপকরণ। একটি অন্ধকার 
স্থানে বীজ বপন করিলে উহা অঞ্কুরিত হইতে বিলম্ব 

হয় এবং অঙ্কুরটা নিন্তেজ ও নিষ্প্রভ হইয়া থাকে। 

স্থানটাতে আলোক প্রবেশ করিতে দিলে, আলোক 

প্রবেশের পগে অস্কুরটী প্রপারিত হয়। উপযুক্ত 

গরিমাণ ভাপের অভাবে ও উদ্িদ্ বিনষ্ট হইয়া থাকে | 

তুমারপাতকালে এইজন্য বহু উদ্ভিদ নষ্ট হয়। 

উদ্ভিদ জীবনের ন্যায় অন্যান্য 'প্রাণী জীবনও পৌর- 
শক্তির প্রভাব স্ুপ্রচুর। 

দেভে উপযুক্ত পরিমাণ স্থর্যাালোক গ্রহণ না করিলে 
নানারপ জটিল ব্যাধি স্থ্ হইয়া গাকে। কোন কোন 

ক্ষেত্রে দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া রৌদ্র গ্রহণ করিলে এই সকল 

ব্যাধির প্রতিকার হয়। এই জন্যই আমাদের দেশে 

সদ্যজাত শিশুর গ্রহ রৌদ্র মেবনের ব্যবস্থা আছে। 

নাযুশত্তির সঙ্ায়তায় পালধোগে নৌক। সঞ্চালন 

সকলেরই সৃবিদিত। কোনও কোনও দেশে এইরূপে 

বাযুশক্তি অন্যান্য পপ্রয়োজনেও নিযুক্ত হইয়া থাকে, 
যথা-ধাতী চালনা করিবার জঙ্, সেচনাদির জন্য, 

জল উত্তোলন উদ্দেশ্টে ইত্যাদি । বায়ু প্রবহনের ও 

গুধান কারণ সীরভাপ। সৌরতাপে স্থানবিশেষের 

বাযু লঘুত্তর হইয়া উদ্ধমুখে আরোহণ করে ও অন্যান্ত 

স্থানের গুরুতর শীতল বায়ু গ্রণমোক্ত স্থানাতিমুখে 

সঞ্চালিভ হয়। 

জলপ্রপাতের শক্তিও অনেক স্থানে মানবের 

প্রয়োজনসাধনে নিযুক্ত হইতেছে । আমাদের দেশে 

দর্জজিলিং ও শিলংএ জলপ্রপাতের শক্তিকে বৈদ্যুতিক 

শক্তিতে রূপান্তরিত করিয়া ভাহার সাহায্যে পথ, ঘাট; 

গৃহাদি আলোকিত হইতেছে । বোঙ্গাই প্রদেশে এই- 
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রূপে আহরিত শক্তি নান।বিধ কার্যে নিযুক্ত হইতেছে। 

আমেরিকায় বিখ্যাত ন্যায়গ্রা গ্রপাতের শক্তি হইতে 
বহু নগর আলোকিত হয় ও নানা কারখানায় যন্ত্রপাতি 

প্রয়োজনানুনায়ী চালিত হইয়া থাকে । বিচার করিলে 

বুঝিতে পারা বাঁয় যে, ইহার মূলেও সৌরশক্তি। কারণ 
নদনদীর মূল বৃষ্টি ও পর্ববতশিখরের তুষাররাশি। 

ইহাদের উৎপত্তি সৌরকর সাহায্যে । 

তাপের বিভিন্ন উৎপর্তি-_ 

খাছ, পানীয়াদি জীর্ণ হইবর সময় রাসায়নিক 

প্রক্রিয়াফলে মানবদেহে তাপ উৎপন্ন হইয়া থাকে। 

আরও বনুপ্রকার রাসায়নিক প্রক্রিয়াফলে তাপ 

উৎপন্ন হয় :₹--সজল গম্ধকায্ত্রে কিছু দস্তানোগে উদ্জান 

গ্যাস উৎপাদনের সময় প্রচুর তাপও যে উৎপন্ন হয়, 

ইহা সকলেই লক্ষ্য করিয়! থাকিবেন। 
ঘর্মণের ফলে বে তাপ উৎপন্ন হইয়া থাঁকে, তাহা 

পূর্বে উল্লিখিত হইয়ছে। অনেক সময় গ্রীষ্মকালে 
প্রবল রৌদ্রে শুষ্ক শাগাপ্রশাগা পরম্পরের ঘর্ষণফলে 
উত্তপ্ত 9 প্রজলিত হইয়া উঠে এবং বনভূমির বহুদূর 

পধ)স্ত অগ্নি বিস্তৃত হইয়া উহাকে ধ্বংস করে। পুরা- 

কালে ব্রাহ্মণদের হোম প্রভৃতি ধর্মকুত্যের জন্য অগ্নি 

দুইথণ্ড শু কাষ্ঠের একত্র ঘর্যণে উৎপন্ন হইত। 

দুইটা প্রস্তরখণ্ডের পরম্পর আঘাত ফলে ধে আগ্ন 
উৎপন্ন হয়, তাহা সকলেই লক্ষ্য করিয়। থাকিবেন। 

কিছুকাল পূর্বেও আমাদের দেশে অগ্নি উৎপাদক 

একথগ্ প্রস্তর (ইহাকে “চক্মকি” বলা হইত) ও একথগু 

ইম্পাতের আঘাত দ্বারা উৎপন্ন মগ্রিশ্ুলিজ 
তৈলসিক্ত নান। জুদ্রাহথ দ্রব্যের উপর ধরা হইত। 

ইহার! শীঘ্রই অগ্নি সংযুক্ত হইত ও উহা হইতে রন্ধনের 

জন্য কাষ্ঠ প্রভৃতি ইন্ধনে অগ্নি প্রদান করা হইত। এ 

যুগে উক্ত কার্যে “দিয়াশলাই” ব্যবহৃত হইয়! থাকে । 
একটি ক্ষুত্র কাষ্ঠশলাকার অগ্রভাগে নান! প্রকার 
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হুদাহ দ্রব্য প্রলিপ্ত থাকে ও ইহ! পেটিকার গাত্রে 

ঘধষিত হইলে, উৎপন্ন তাপ ফলে উক্ত দাহ দ্রব্য 
প্রজলিত হইয়া উঠে। 

বায়ব্য ভ্ুব্য চাপপ্রয়োগে সন্কৃচিত হইলে উহার 

উত্তাপ উচ্চতর হয়, পক্ষান্তরে চাপমাত্র। নিম্নতর 

করিয়। উহাকে প্রসারিত হইতে দিলে উহার উত্তাপ 

নিয় হইয়া থাকে । এই শেষোক্ত ধর্ম অবলম্বনে গ্যাস 
তরলাবস্থায় পরিব্তিত হয় । আমাদের বাযুও তরলাব- 

স্থায় এই উপায়ে প্রাপ্তব্য। বাষু-_-২০০০ সেঃ উত্তাপে 

তরলাবস্থা প্রাপ্ত হয়। তরল বামু লইয়া পরীক্ষা 

করিলে নান৷ দ্রব্যের উপর প্রবল শৈত্যের বিচিত্র 

প্রভাব দেখিতে পাঁওয়! বায়। বথা_একটি সীসক- 
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নির্দিত তার তরল বায়ুতে নিমজ্জিত হইবার পর 
উহা পূর্বের ন্যায় আকর্ষণে বিস্তৃত হয় না। একটি 
রবারনির্মিত “বেলুন” বাফুপূর্ণ অবস্থায় তরল বাধতে 

নিমজ্জিত হইবার পর উহাকে ভূমিতে নিক্ষেপ করিলে 
কাচের স্তায় চূর্ণ বিচুর্ণ হয়। জীবদেহে ত্বকের উপর 
প্রবল তাপ ও প্রবল শৈত্যের প্রভাব অন্থুরূপ। 

উভয়ক্ষেত্রেই ত্বক্ নষ্ট হইয়া ক্ষত উৎপন্ন হইয়া থাকে । 
ভূপৃষ্ঠ হইতে উচ্চ পর্ধতাদির শ্রিখরে উত্তাপ 

নিয়তর হওয়ার প্রধান কারণ বাষুমণ্ডলের চাপহ্থাস। 

বিপরীত কারণে ভূগর্ভস্থ গভীর খনির তলদেশে উত্তাপ 

উচ্চতর হইয়া থাকে। নিম্ন তালিকায় উত্তাপত্থাস 

মাতা! গ্রদ্িত হইয়াছে । | 

তালিকা 

0 ফুট হইতে ১০০০ ফুট পযান্ত 

উত্তাপের হাঁস 

নিশ্মল আকাশ মেঘাবৃত আকাশ 

প্রতি ১৩৯ ফুটে । প্রতি ২২২ ফুটে 

ৃ র 
১ ফাঃ হারে ১ ফাঃ ভারে 

| 
প্রতি ২৮৮ ফুটে | প্রতি ৩৩১ ফুটে 

১* ফাঃ হারে ৷ ১০ ফাঃ হারে 
] 

প্রতি ৩৬৫ ফুটে | "প্রতি ৪৬৮ ফুটে 

| 
ৃ 

১০ ফাঃ হারে | ১০ ফা: হারে 



২0৭২, 

ভূমগুলে “বিষুবরেখা”র সন্গিকটস্থ স্থান গ্রীন্মপ্রধান 
ও মেরুদ্বয় সন্গিহিত স্থান শীতপ্রধান হওয়ার কারণ, 

প্রথমোক্ত স্থানে সৌরশক্তি লম্বরেখাক্রমে পতিত হয় 
ও শেষোক্ত স্থানে তিধ্যক্রেখাহুক্রমে পতিত হয়৷ 

সহজেই বুঝিতে পারা মায় যে, বিষুবরেখার অন্তর্গত দেশে 
থে রশ্মিসমষ্টি ১ বর্গফুট স্থানে পতিত হয়, মেরু সন্নিহিত 

স্থানে হয়ত ১২ বর্গফুট স্থান ব্যাপিয়া তাহারই সমান 

রশ্মিগুচ্ছ পতিত হইবে অর্থাৎ বিষুবরেখায় ১বর্গ- 
ফুট স্থান বে হারে তাপ প্রাপ্ত হইতেছে, মেরুতে প্রাঞ্চ 
তাপ তাহার $ অংশ মাত্র। দিবসব্যাপী সৌরশক্তি 
প্রাপ্ঠে ভূপুষ্ট উত্তপ্ত হয় ও রাত্রে তাপ বিকীর্ণ হওয়ায় 

উত্তাপ নিম্নতর হইয়| থাকে । 

স্থানীয় উত্তাপ, আকাশ মেঘাবুত থাকিলে অপেক্ষা- 

কুত উচ্চ হয়, কারণ বামু আবদ্ধ হওয়ায় জলবাম্প প্রায় 

সম্পূর্ণ অবস্থ] প্রাপ্ত হয়। হুতরাং জল বিলদ্ধে বাম্পে 
পরিণত হয়। শুদদেশে জল দ্রুতবেগে বাষ্পে পরিণত 

হইতে পারে । এইজন্য এন্প দেশে রাত্রের উত্তাপ 

অপেক্ষাকৃত নিষ্ হয় । পাঠক শীতকালে “পশ্চিমাঞ্চলে” 

ভ্রমণ করিতে গিয়া, রাত্রে গৃহের বহিগ্দেশে একখণ্ড 

কম্বলের উপরস্থ একটি থালায় জল রাখিলে গ্রভাতে 

দেখিতে পাইবেন যে, এ জল বরফে পরিণত হইয়াছে । 

ল্লাঙ্ষু ওান্বাহহ_ বাধুবে শীতল স্থান হইতে 
উষ্ণতর স্থানাভিমুখে গ্রবাহিত হইয়া থাকে, তাভা নিম্ন 

বণিত পরীক্ষা হইতে বুঝিতে পারা বাইবে। শীতের সময় 

দুইটা সংলগ্ন কক্ষের একটিতে একটি অগ্রিকুণ্ড প্রজ্বলিত 

হইল। উভয় কক্ষের মধাস্থ দ্বারে ভূমির সন্নিকটে ও 

উপরে ছাদের নিকটে এক একটি প্রদীপ জ্বালাইয়। 

রাখা হইল । প্রাদীপ দুইটীর শিখা বাফুগ্রবাহমুখে 
আনত হইবে। দেখা যায় যে, উপরের দীপশিখা 

শীতল কক্ষ অভিমুখে 'ও নিম্নের দীপশিখা উষ্ণ কক্ষ 

অভিমুখে বাস্বুপ্রবাহ নির্দেশ করিয়! থাকে । 

সমূদ্রতীরে কিছুকাল বাস করিলেই লক্ষ্য হয় যে, 

স্ঞ্ [২য় বর্ষ। ১ম খণ্ড 

দিবসে সমূত্র হইতে শীতল বায়ু তীর অভিমুখে ও রাত্রে 
সমুদ্রের দিকে প্রবাহিত হইয়া থাকে । ইহার কারণ 

জলের উচ্চগাত্রা তাপগ্রাহীতার জন্য; দিবসে বৌদ্রের 
ফলে জল অপেক্ষা তীরভূমির উত্তাপ উচ্চতর হইয় 
থাকে। স্ৃতরাং জলের উপরস্থ শীতলতর বায়ু তীর 

অভিমুখে প্রবাহিত হয়। রাত্রে ভূমি দ্রুততর শীতল 
হওয়ার ফলে উহার উত্তাপ জল অপেক্ষা নিয্নতর হইয়া 
থাকে; স্থৃতরাং বায়ু সমুদ্রীভিমুখে সঞ্চালিত হয় । 

আমাদের দেশের স্থপরিচিত “মৌন্থমী” বাযুপ্রবাহ 

বর্ধাগমের প্রারস্তে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ হইতে প্রবাহিত 

হয়। ইহার ও তৃপুষ্টের সর্বপ্রকার বাছ্ু প্রবাহের কারণ 

একই | পূর্বকালে এই সকল স্থানীয় বায়ুপ্রবাহ 
'অবলঙ্গনে অর্ণবপোত চালিত হইত। একালে বাস্প- 
শক্তির নিয়োগে এ কাধ্য সম্পাদিত হইয়া থাকে এবং 

বাযুপ্রবাহের প্রাধান্য এজন্য দূর হইয়াছে । 
ফলত: কোনও স্থানে স্বাভাবিক বাযুচাপ নিম্নমাত্র 

হইলেই সে স্থানাভিমুখে বায়ু সঞ্চালিত হইবে | চাপ- 
হাসের পরিমাণান্গুযায়ী প্রবাহবেগ “মৃদু মলয়” হইতে 

“প্রবল বাত্যা"র আকার গ্রহণ করিবে । চাপমান যন্ত্রে 

চাপের হ্রাস স্থচিত হইবামাত্র বাত্যার জন্য সাবধানতা 

অবলম্বন করা হয় । 

হঝছিল্কান্যস্ড বা ছনুভিন্লাভ্ড্যা 
_উপরোক্ত কারণের সহিত ভূমগ্ডলের আবর্তনবেগ 

একজ্রিত হইয়া ঝটিকাবর্ত বা ঘুণিবাত্যা স্ৃগ্রি করে। 
এইরূপ বাত্যার শক্তি অত্যন্ত প্রবল ও ইহার ফলে 
প্রভৃত ক্ষতি হয়। বিষুবরেখার উত্তরে বাত্যার আবর্তন 

ঘড়ির কাটার বিপরীত মুখে ও দক্ষিণে ঘড়ির কাটার 

মুখে। 

স্বাস্বুক্মান্ি শ্প্র_ বাযুবেগে বাযুমান 

যন্ত্রের দণ্ডসংলগ্র লঘু গোলার্ধ চারিটা সঞ্চালিত হইয়া 
দণ্ডের চারিদিকে চক্রাকারে ঘুরিতে থাকে ও ইহার 

বেগ সংলগ্ন “ডায়াল”এ নির্দিষ্ট হইয়া! থাকে । 



২য় সংখ্যা_ কোষ, ১৩৩৮] ভ্ভাল্লচভিল্ল এ্রীসীল্ ভুক্সালভ্ভক্ত 

াহাশ্লএ্রম্বাভ্ড- বাধুপ্রবাহ যে কারণে 

ঘটিয়া৷ থাকে, সাগর জলও তদন্থরূপ কারণে প্রবাহিত 
হয়। অবশ্য তাপবৃদ্ধি ফলে বায়ু অপেক্ষা জলের 

অল্পতর প্রসার ক্ষমতার জন্য সাগরপ্রবাহ বেগও 

নিয়্তর | বিষুবরেখার সন্নিকটশ্থ উচ্চ সাগর জল 
উত্তর ও দক্ষিণ মেরু অভিমুখে প্রবাহিত হয় 'ও সাগর- 
তলের শীতল জলপ্রবাহ বিপরীতমুখী । পরীক্ষায় 

নিরূপিত হইয়াছে বে, বিষুবরেখান্তর্গত সাগর জলের 

উত্তাপ ৪০ সেঃর অধিক তারতমা হয় না। 

প্রচলিত বায়ুপ্রবাহে কোন কোন স্থানে সমূদ্র- 
প্রবাহ হ্ষ্ট হইয়। থাকে । এইরূপ একটি জলগ্রবাহ 
মেক্সিকো উপসাগর হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এবং 

বৃ € ৯৫ 
কী 
পি 
টি 

৫ 
++ 
টি৭: 
৫ 7 

১৫১৩০ 

আট্লা্টিক মহাসাগর অতিক্রম করতঃ আয়ার্লগু ও 

নরওয়ে দেশের তীর স্পর্শ করিয়া মেরুসমুদ্রে বিলীন 
হইয়াছে । এ প্রবাহের জল উষ্ণ বলিয়! উহা৷ যে যে তীর 

স্পর্শ করিয়াছে, তাহার! নিকটস্থ অন্যান্য দেশ অপেক্ষা 

উষ্ণতর । এই কারণে একই দ্রাঘিমার অন্তর্গত জাশ্মানী 

ও আয়ার্গগু দেশের মধ্যে শেষোক্ত উষ্ণতর | গ্রবাহটা 

“গাল্ফ স্ত্রীম” নামে বিখ্যাত । 

সাগর জলের অন্যতম স্রনিয়ন্ত্রিত প্রবাহ .“জোয়ার” 

9 “ভাটা” নৈসগিক কারণে চন্দ্র ও স্যর আকর্ষণ 

ফলে প্রবন্তিত হইয়া থাকে । ইহার সাঁহত উপরে 

ব্ণিত প্রবাহের কোনও সম্পর্ক নাই। 

৯6 সবটা পী€ইকণ পর6১ক পরী €১কত প€১ক পরী€িক* পবী€কীশ ৮৯6১ প্রবীণ ৯৫১” পল€ঠব” টা: 

গ্রীক সাহিত্যে প্রাচীন ভারতের ভূগোলতত্তী 2 
রর 

বের ৮১৫১ পব€১ত পরী€১ক* প্র €ইকণ প৯€১ব প8€6)বীৎ পরী€ইকণ পর€১কীণ €১ক প্€১ক* পাশ ১ 

[ শ্রীযুক্ত সত্যভূষণ সেন | 

( পূর্ববান্তুবৃত্তি ) 

মেগাস্থেনীসের ।ববরণ 

মেগাস্ত্েনীসের বিবরণ অনুসারে ভারতর্ব্ষ 

চতুষ্কোণাকৃতির ন্তায়। ইহার পশ্চিমে দিন্ধুনদ, দক্ষিণ 

ও পূর্বদিকে সাগরের পরিবেষ্টন, উত্তরে হেমোডাস্ 

পর্বতরাজি পশ্চিম সীমানায় উত্তরস্থ পর্বত হইতে 

সিনধুনদের মোহন! পর্য্যন্ত দূরতধ ১৩০০০ 'স্টেডীয়া * 
০ শপ শ 

« এক স্টেডীপলাগ্ গার এক 'ফালং' এর সমান। 

সিন্ধুনদ হইতে পূর্বদিকে 'পালিবোথ,” (পাটলিপুত্র, বর্তী 
মান পাটন। ) নগর পধ্যন্ত ১০১০০০ ষ্েডীয়া, পাটলিপূত্র 

হইতে সাগর পধ্যন্ত (গঞ্গানদীর মোহনা ) ৬০০০ 

্টেডীয়া। এ পর্য্যন্ত নকলেই পশ্চিম হইতে পূর্ববদিকের 
বিস্তৃতিকে তারতবর্মের দৈর্ঘ্য এবং উত্তর দক্ষিণের 

বিস্তুতিকে ইহার গ্রস্থ বলিয়৷ কল্পনা করিয়াছেন; 
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মেগাস্থেনীসের বিবরণেই সর্ধপ্রথম ভারতবর্ষের প্রকৃত 

দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ বিচারের পরিচয় পাওয়া যায়। ভারত- 

বর্ষের দৈর্ঘ্ব_লযনতম ২২০০০ ই্রেভীয়া। গ্রস্থ__ 
ম্ুনতম ১৬,০০০ ষ্টরেডীয়া। 

ভারতবর্ষে অনেক বিশালাবয়ব পর্বতশ্রেণী আছে; 

এই সকল পর্বত সকলপ্রকার ফলবৃক্ষ সমন্বিত। 

আবার এই দেশে বহু নদনদী সমস্থিত অনেক বিস্তৃত 

উর্বর ক্ষেত্র বর্তমান। অনেক ক্ষেত্রে বৎসরে 

দুইবার ফর্পল উৎপন্ন কর! হয়|. দেশে সকল প্রকার 

আকার ও শন্তি সম্পন্ন স্থলচর ও খেচর-_-পকল 

প্রকার প্রাণীর পরিচয় প্রচুর পরিমাণেই আছে, 
বিশালকায় হৃস্তীর কথা বিশেষরূপেই প্রসিদ্ধ" 

ভূ-নিয়ে স্বর্ণ, রৌপ্য, তার, লৌহ প্রভৃতি সকল 
প্রকার খনিজ দ্রব্যের আকর আছে। 

দেশের অধিকাংশই সমতল ভূমি এবং এই ভূমি 
পলি মৃত্তিকায় গঠিত বলিয়া অন্থমিত। মেগাস্থে- 

নীসের বিবরণে নদনদীর পরিচয় খুব বেশী পরিমাণেই 

পাওয়। যায়। দেশে এত নদনদীর কারণন্বরূপ 

দেশীয় লোকের! বলেন বে, ভারতবর্ষের চারিদিককার 

দেশসমূহ উচ্চভূমি হওয়াতে সকল দিক হইতে জলধারা 
অপেক্ষাকৃত নিয়ভূমি ভারতবর্ষে আসিয়া নদনদীর 

স্স্ি হইয়াছে । 

গ্জ। নদী সর্বাপেক্ষা বৃহৎ । ইহার সহিত 'নাইল' 

অথবা! “ডেনিউব' নদীর তুলনাই হয় না। একস্থলে 
লিখিত আছে, নাইল নদীর পরে সিঞ্চুন্দই পৃথিবীর 
মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ *, ১৫টি উপনদী সিন্ধুনদে 
আসিয়৷ মিশিয়াছে--এই ১৫টির প্রত্যেকটি এসিয়ার 

অন্ত যে কোন নদী অপেক্ষা বৃহত্তর । 

1 গ্রীক সাহিত্যে প্রাচীন ভারতের হন্তীতত্ব-_ প্রবাসী । 
* এরিয়ান, এর বিবরণে আছে যে, গঙ্গা নদী এবং সিদুনদ 

প্রত্যেকেই এবং এমন কি, সিদ্ধুনদের শাখানদী একে সিন.স্ 
ও বগ্তমান 'চেনাৰ' নাইল অথবা ডেনিউব অপেক্ষ। 
ৰড়। এন্বলেওগঙ্গ। নদীকে সিদ্ধ অপেক্ষা বড় বলা হইয়াছে। 

স্পা [২য় বধ, ১ম খণ্ড 

গঙ্গা নদীর গড় প্রস্থ ১০* ট্রেভীয়া এবং ল্ুনতম 
গভীরতা ২* গঙ্জ। গঞ্চা নদীর সহিত তাহার একটি 

উপনঘীর (বর্তমান শোননদ ) সঙ্গমস্থলে পালিবোথ,। 
( পাটলিপুত্র ) ভারতবর্ষের বৃহত্তম নগর । ইহার 

দৈর্ঘ্য ৮০ ষ্টেডীয়া এবং প্রস্থ ১৫ ্েডীয়া। এই নগর 

চতুক্ষোণাকৃতি এবং চারিদিকে কাষ্ঠ প্রাচীর বেষ্টিত 
_-এই প্রাচীরে ৬৪টি দ্বার এবং ৫৭০টি তোরণ 

ছিল এবং তীর নিক্ষেপ করিবার স্বিধার 

জন্য প্রাচীর গাত্রে বু সংখ্যক ছিদ্র ছিল। এই 

প্রাচীরের চারিদিকে ৬০০ ফুট প্রশন্ত এবং ৩০ হস্ত 

গভীর এক পরিখা ছিল-__-নগরের রক্ষার নিমিত্ত 

এবং নগরের সমস্ত পয়ঃপ্রণালী আপিয়াও এই 

পরিখাতেই পড়িত। 

দেশে নগরের সংখ্যা অসংখ্য । নবী বা সমুদ্র 
তীরবন্তী নগরসমূহ কাষ্ঠনিশ্িত এবং সুরক্ষিত 

স্থানের নগরসমূহ ইষ্টকনির্মিত হইত । 

তারপরে দেশের জাতিসমুহের বিবরণ, তাহাদের 
শ্রেণী বিভাগ, বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের কথা, দেশের রীতিনীতি, 
শ!সনতন্ত্র, সমাজ ব্যবস্থা; তাহাদের পোষাক পরিচ্ছদ, 

আমোদগ্রমোদ, শিকার-হস্তী শিকার পর্য্স্ত অনেক 
তথ্যই মেগাস্ত্বেনীসের বিবরণে আছে। সে নব 
ইতিহাসের তত্ব বলিয়া বর্তমান স্থলে অপ্রানঙ্গিক। 

ঞাললাজ্জোজ্ছেন্নিভ্ন্ 
মেগাস্থেনীসের পরে এরাটোস্থেনিস্। মিশর দেশের 

টউলেমীরাজগণ আলেকজে্দ্িয়া নগরীতে যে বিরাট 

গ্রন্থাগার স্থাপন করিয়াছিলেন, এরাটোস্থেনিস্ ছিলেন 
সেই গ্রন্থাগারের অধ্যক্ষ । তিনিই সর্বপ্রথম প্ররুতভাবে 
বিজ্ঞানের আলোকে ভূগোলচচ্চার ভিত্তি স্থাপন করেন 

(২৪* খৃঃ পৃঃ)। তিনি বুবিতে পারিলেন 

যে, পৃথিবী বর্ভূলাকার এবং বিশ্বের কেন্দ্রে অবস্থিত। 
অনেকের ধারণা যে, এই ধারণার মূলে থেইল্স্ (৬০ 
ধূঃ পৃ) এর নাম সম্পজ; কিন্তু ইহার জন্য মূল কৃতিত্ব 
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পিখাগ্বোরাসেরই ্রাপ্য হওয়া উচিত। রা কোন 
স্কল অসামঞ্জন্ত থাকিলেও প্রকৃতপক্ষেই এরাটোস্ত্েনিস্ 
এর ভূ-রৃত্তান্ত শুধু যে তিন শতাব্দী পরবর্তী টলেমীর 
ধারণ] অপেক্ষা সত্যের অধিকতর সন্নিহিত, তাহা নয়; 

এমন কি, বর্তমান সময়ের ছুই শতাব্দী পূর্ব পর্যয্ত 

স্ুগোলবিদ্ভায় যতট। উন্নতি হইয়াছে, এরাটোস্থেনিস- 
এর ভূগোল মোটামোটি হিসাবে তাহার চেয়েও 
উতকৃষ্টতর। ভারতবর্ষের বিবরণের জন্য তিনি নির্ভর 

করিয়াছেন, সেকেন্দর সাহের অভিবানের এঁতিহা- 

সিকগণ এবং মেগাস্থেনীসের বিবরণের উপর । 

উ্যান্ছো। 

গ্ররাটোস্থেনিসের প্রায় দ্র শতাব্ী পরে 
র্যাব (৬০ খুঃ পুঃ-১৯ খুঃ অন্)। ই্রাাবোর 

ভূগোল বৃত্বান্ত লিখিবার উদ্দেশ্য ছিল, বিশাল 

ক্বৌম সাআজ্যের অত্যুর্থানজনিত জ্ঞানের 

আলোকে পুরাতন ভূগোলের সংস্কার সাধন করা। 

ভিনি এরাটোস্থেনিস্কে ছাড়াইয়া বিশেষ কিছু 

করিতে পারেন নাই, বরং অনেক বিষয়ে উহার 

্লীচেই ছিলেন। তবে তিনি বুঝিতে পারিলেন 

যে, ভূ-পৃষ্টের বর্ত,লাকার ক্ষেত্রকে সমতল ক্ষেত্র- 
রূপে প্রদর্শন করিতে হইলে--বেমন মানচিত্রে করিতে 

হয়-_আকার ও আয়তনের হিসাবে কতকট। গরমিল 

হওয়া অবশ্যসভাবী। ই্র্যাবোে তাহার ভারতবধের 

বিবরণের জন্য অপরের (বিশেষ মেগাস্থেনীসের ) 

উপর নির্ভর করিয়াছেন বলিয়া সেই বিবরণের প্রতি 

তিনি নিজেই সম্পূর্ণরূপে আস্থাবান ছিলেন না। 

িনিল্লী 
্যারোর অব্যবহিত পরেই গ্লিনী (খৃষ্টাব্দ ২৩ 

"৭৯ ) | প্রিনীর গ্রন্থরাজি ([86072] 11156010 ) 

প্রায় বিশ্বকোষের সামিল, জগতে এমন বিষয় 

ভান্সভ্েল্ল ওটীসীন্ম ভুস্পোলতত্ত ২০৫৮ 

নাই যে তিনি আলোচন! না করিয়াছেন | 

তাহার গ্রন্থে এসিয়ার বিবরণ অনেকট। পূর্ণতা! প্রাপ্ত 

দেখা যায়_-প্রীচ্য জগতের সহিত ইউরোপের নানা 

বিষয়ে আদানপ্রদান মে বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহ।রই 

পরিচয় । এই সময় হিগ্নীলস্ নামে একজন নাবিক 

ভারত মহাসাগরের বাফুপ্রবাহের গতি পব্যবেক্ষণ 

করিতে করিতে মৈঙ্মী বাষুর গতিপ্রণালী আবি- 

কার করিলেন, ইহাতে ভারতবর্ষের সঙ্কিত ইউরোপের 

বাণিজ্য সম্বন্ধ অনেকট। সহজ তহইয়। পড়িল, কারণ 

নাবিকেরা এখন আর তীর ধরিয়া না গিরা মৈসুমী 

বায়ুর সাহান্যে সোক্গাসোর্জি সমুদ্র "পার হয়া 

ভারতবধে যাইতে লাগিলেন। হিগ্পালস্ নিজে 

গিয়াছিলেন ৭৯ খুষ্টাব্দের কিছু পর্বে । এই সকল 

যাত্রীদের অনেক কাহিনী প্রিনী'ব বিবরণে পা এয়। 

যায়। প্রিনী নিজে একজন নিপুণ লেখক, তাহার 

লিখিবার উপাদানও ছিল যথেষ্ট, কিন্তু তাহার 

স্বাভাবিক বিশ্বাস 'প্রবণভার দরুণ "প্রকৃত বিবরণের 

সভিত এত কথাকাতিনী এবং অতুযুন্তি মিশিয়া 

গিয়াছে ঘে তাহার বিবরণের উপর খুব বেশী নিভর 

করা যায় না। 

ভ্ঞ্য ঞ্দিস্পিক্ক!- এই সমম ভারত 
বর্ষের সহিত গ্রীকদের বাণিজা সম্বন্ধ গদি, পাপয়াতে 

প্রাচ্যদেশ স্দ্ধে তথ্য প্রদশিকীর আনম হইল । খৃষ্টীয় 

প্রথম শতাব্দীতে একজন (ননাম। (লক * একখান। 

তথ্যপ্রদশিকা বাহির করিলেন । 'পেরিদ্দীস্ অব্ 

দি এরিথিয়ান সি' থে সমর গিশর দেশ রোম 

সাম্রাজ্যের অন্ত ক্ত ছিল, সেই সময়ে লোহিত সাগর 

এবং আফ্রিকার পূর্বব উপকূল হইতে 'ভাপ্নঙব্ এবং 
প্রাচ্য ছীপপুঞ্জের সহিত নে বাণিজ্য বাপার চলিত 

তাহার সর্বোতকুষ্ট বিবরণ এই প্রদশিকতেহ পাওয়া 

যায়। এই প্রদশিকাতে নার মোহন। "9 বন্দর 

্ ৰোধ হয় হয়, আতধ্েমিডোরাস্ | 
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সমূহের নাম এবং পধ্যায়ক্রমে প্রত্যেকের দূরত্ব, 

আমদানী 'ও রপ্তানীর দ্বাতালিক প্রভতি বেমন 

পুঙ্থানুপুঙ্খরূপে বিবৃত হইয়াছে তাহাতে মনে হয় যে, 

লেখক নিশ্চয়ই জলবাত্রায় বাহির হইয়া ভারতবর্ষের 

সমগ্র সমুদ্রতীর প্রদক্ষিণ করিয়াছেন। অবশ্য তট- 

স্মির নানাপ্রকর পরিবর্তনে এখন আবার পুঙ্থানু- 

পুঙ্থরূপে সে সব খুঁজিয় পাওয়া সম্ভবপর নয়। অপর- 

পক্ষে এই লেখকই অন্তর্ভারত সম্বন্ধে যে সব তথ্য 

সঙ্কলন কনিয়াছেন, তাত নির্ভরযোগা নয়। 

এল্িস্সান্ব_ তারপরে এরিয়ান্ (১৪৬ 

খৃষ্টাব্দ )। _তাভার প্রধান কান্তি সেকেন্দর সাহের 

এসিয়ার 'শভিঘানের বিবরণ । ভারতবধের বিবরণে 

তিনি প্রধানতঃ মেগাস্থেনীসের এবং এরাটোস্থেনীসের 

বিবরণের উপরেই নিভর করিয়াছেন, স্থতরাং 

ভারতবধষের ভূগোলতব্ব হিসাবে তাহার নিকট নৃতন 

তথ্য বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না। 

উল্লেহ্সী 
এপিয়ানের পরে টলেমী (১৫০খুঃ)। টলেমীহ 

এহ যুগের সর্বগ্রধান বক্তি_তাহার হস্তেই প্রাচীন- 

কালের ভূঁগোলবিদ্যা সর্ববোচ্চস্থরে উন্নীত তয়। 

টলেমী ছিলেন একাধারে সঙ্গীতবেত্তা, গণিতজ্ঞ, 

জ্যোতিষী এবং ভৌগলিক । তাহার ভূগোলও গণিতের 

ভিত্তির উপরেই প্রতিষ্ঠিত এবং গণিতের পথেই 

চালিত। তাহার উদ্দেগ্ত ছিল পৃথিবীর মানচিত্রের 

সংস্কার সাধন করা । তিনি ভূগোলশান্ত্রে জ্যামিতিক 

প্রণালীর আবশ্তকতা৷ বুঝাইয়া দেখাইয়াছিলেন যে, 

বিজ্ঞানসম্মতভাবে মানচিত্র প্রস্তুত করিতে হইলে তাহা 

জ্যোতিষিক গণনার উপর নির্ভর করিতে হইবে। 

তিনি কোন স্থানের উল্লেখ করিতে হইলে সেই 

স্থানের অক্ষরেখা (পেরালেল্ অব রোডস্ ) এবং 

দ্রাঘিমার (“কেনারিজের ফেরো' ) হইতে নিদ্দেশ 

শ্পঞ [ ২য় বধ, ১ম খও 

করিতেন । এইরূপ বিজ্ঞানসম্মতভাবে ত্ৃগোল 

পরিচালনই টলেমীর বিপুল খ্যাতির মৃলীতৃত: 
কারণ, কিন্তু তাহার প্রণালী খুব স্থসঙ্গত হইলেও 

তাহার গণনায় কতকগুলি অসঙ্গতি ছিল। 

(১) তাহার কল্পিত বিষুবরেখ! প্রকৃত বিষুব- 

রেখা হইতে অনেকট! দূরে সরিয়া পড়িল এবং তাহার 
পূর্বব দ্রাঘিমা গণনায়ও প্রায় ৭ ডিগ্রী অপামগ্জস্ত 

হইয়া! পড়িল। 

(২) বিষুবরেখার উপর দ্রাঘিমা এবং অক্ষ- 

রেখার প্রতি ডিগ্রীর মূল্য তিনি ধরিলেন ৫০ মাইল, 
প্রকৃত হিসাবে হওযা উচিত ৬৯ মাইল । 

(৩) এই সকল অসামগুস্তের ফলে তাহার 

মানচিত্রে উত্তরভাগে অবস্থিত দেশসমূহ উ ত্বরাভি- 
মুখের বিস্তৃতিতে ক্রমেই সরু হইয়া পড়িয়াছে এবং 

যে দেশ বত দক্ষিণে অবস্থিত সে দেশ পূর্ববপশ্চিমা- 

ভিমুখে ততই অযথা বিস্তৃতরূপে দেখান হইয়াছে । 

তাহার ফল এই হইয়াছে যে, এসিয়ার পূর্ববভাগে 

অবস্থিত দেশসমুভ তাহাদের প্রকৃত অবস্থান হইতে 

পূর্ববাতিমুখে আরও অনেক দুর পযান্ত বিস্তৃত করিয়া 

দেখান হইয়াছে । 

(৪) ভারতবধ সম্বন্ধে তাহার নিজের বিন্দু 

মান্্রও জ্ঞান ছিল না। সমস্তই শুনা কথার উপর 

নিভর, আর সে সময়ে জ্যোতিষিক পধ্যবেক্ষণও 

হইয়াছিল অতি সামান্য । এই সকল কারণে এবং 

পূর্ব্বোস্ত হিসাবের অসঙ্গতিতে তাহার রচিত ভারত 
বর্ষের মানচিত্র এক কিন্ভুতকিমাকার ব্যাপার হইয়া 

দাড়াইয়াছে। তীহার হিসাবে গঙ্গা নদীর মোহানার 
অবস্থান হয় চীনের ক্যাণ্টন নগরের নিকটে, মহানদী 

প্রবাহিত হয় শ্টামদেশ ও ক্যাথ বডিয়ার উপর দিয়া, 
পাটলিপুত্র নগরের অবস্থান হয় ব্রদ্ষদেশেরও 

পূর্ববভাগে । 



য় নিজে ১৩৩৮ ] 

কাজেই দেখা বাইতেছে যে, টলেমীর হিগাবের 
'একট। সামন্ত স্থির করিয়া লইতে ন| পারিলে 
প্রাচীন ভারতের ভূগোলতত্ব বিচারে তাহার বিবরণের 
ডিপর বিশেষ নির্ভর করা যায় না৷ 

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, সেকেন্দর সাহ ভারতবর্ষ 
সম্বন্ধে একটা বিবরণ প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। এই 
বিবরণ পরে প্যাট্রোররসের হস্তগত হয়। প্যাট্রোুস্ 
ছিলেন সেকেন্দর সাহের পরে সেলেঙ্কেসের অধীনে 

সিরীয় সাআাজ্যের অন্তর্গত একট। ছব্রপের শাসনকর্তা | 

তিনি তাহার শাসনকালে নিজেও ভারতবর্ষ সম্থন্ধে 

অনেক তথা সংগ্রহ করেন, এই সব তোর 

সত্যত! সম্বন্ধে এরাটোস্থেনিস্ এবং ট্্যাবোর সাক্ষ্য 

পাওয়া বায়। সেকেন্দর সাহের অভিবানে তীহারা 

স্থান হইতে স্থানান্তরে পর্ধ্যায় ক্রমে ঘতট! পথ অতি- 

কম করিতেন, তাহা পরিমাপ করিবার বান্দোবস্ত ছিল, 

এই কাধ্যের ভার ছিল খুব সম্ভবতঃ ডাঈওযগ্লেটাস্ 
এবং বেইটন ন|মে ছুই ব্যক্তির উপর । মেগাস্থেনীসের 

বিবরণে ইহার সাক্ষ্য পাওয়াযায়। স্েকন্দর সাচের 
ইচ্ছা ছিল বে তিনি সমুদ্রপথে ও ভারতবর্ষ এবং 

ঈউরোপের মধ্যে বাণিজ্যের পথ উন্মুক্ত করিবেন। 

এই অভিপ্রায়ে তিনি নিয়ারকাস্ নামে তাহার 

অধীনস্থ কশ্মচারীকে এক  পধাবেক্ষণ 

অভিবানে প্রেরণ করেন । এই বিখ্যাত অভিবানে 

প্রধান কাপ্ৰান 'গনেসিক্রিটাস্ যে বিশেষ বিবর্ণ 

লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন তাহা লোপ পাইয়াছে। 
থৃঃ পৃঃ ৩২৬ অনের প্রথমভাগে নিয়ারক।স্ সিদ্ধ 

নদের মোহনা ছাড়িয়। সমগ্র বহর লইয়া পারশ্ত 

উপসাগর অভিমুখে অগ্রসর হন। সিন্ধনদ পথে নে 

নে স্থলে তাহার রাত্রিবাপনের জন্য নোউর করিয়া- 
ছিলেন, দে সব পুষঙ্থান্পৃঙ্ঘরূপে লিপিবদ্ধ হইরাছিল, 
এই সকল বিবরণের উপর নিভর করিয়া | 

এরাটোস্থেনিস্ প্রভৃতি পরবর্তী লেখকগণ বে বিবরণ 

এক 

জাল্পত্ভলল প্রীসীন্ম জু উসপালভুত্ত ২০৭৭ 

রাহি দিয়া তাহাতে পাওয়া! বাষ যে, ভারতবধের 
আকার অনেকটা চতুষ্ষোণারুতির ন্যায়__ইহছার পশ্চিম 
সীমানায় সিদ্ধুনদ, দক্ষিণ ও পূর্বদিকে মাগরের পরি- 
বেষ্টন এবং উত্তরে পর্বতরাজি। পর্বতরাজি তথনও 
ককেসাস্, হেমোডাস্, পেরোপেমিসস্ ইত্যাদি নামে 
পরিচিত গ্রীক সাহিত্যে হিমালয় নামের উল্লেগ দেখ! 
বায় না। পশ্চিম সীমানায় সিন্ধনদের উপরে সেকন্দর 
সাভের সেতু হইতে মোহন। পযান্ত দ্রক্ত( নদের দৈর্ঘ। ) 
১০০০০ ষ্টেছীয়। অথবা ১১৪৯ মাইল * : সেত হঈতে 

উত্তরে হিমানামগ্ডিত পর্লতরাজি পণ্যস্ত দর ৩০০০ 

ইচীয়া_ কাহারও মতে ২০০৭ ্ডার। | কখন ভারত- 

বর্ষের দেখা গণনা করা হইত পশ্চিম ইইতে পূর্বাভি- 

মুখে। সিন্ধুনদ হইতে পাটলিপুত্র ১০,০৭০ ্েডীয়া, 
পাটলিপুজ্র হইতে সমুদ্র পধ্যন্ত (গঙ্গার মোহনা ) ৬০০০ 
ষ্টেভীয়া, গঙ্গার মোহনা হইতে কুমারিকা অন্করীপ 

১৬০০০ গ্রেডীয়া, কুমাঁবিকা হইতে সিন্ধুনদের মোতন। 

ষ্টেডীয়। কাহারও হাজার 

ঈঢীঘ। | মেগাস্তেনীসের হিসাবে পিশিণ সমুদ্র” হইতে 

ককেসাস্ পর্বত পধ্যন্ত্ দ্রত্ব ২০,০০০ (ুডীঘা | 

কুমারিক। অন্থরীপ হইতে “দক্ষিণ সমুদ্র” হিসাপ 

করিয়। ২০০০০ ষ্টরেডীমাওর হিসান মিলান কঠিন। 

কারণ পূর্বেই বল! হইয়াছে, সিন্ধনদের মে!হন। ভাতে 

১৯৩০০ মতে ১৬০০০ 

সেকেন্দর সাচের সেতু পযান্ব ১০ দ*দ০&ডায়।। 

কানি:ভাম সাহেব (17001 0769077])0)৮ 

01 10701) নেকপভাবে ওহ বাপারের সামগন্য 

বিধানের চেষ্ট! করিয়াছেন, আহা সসঙ্গ হ বলিয়। 
ভাঙার 4১015006110017% 

লেখকের 

মকঞ্িগুল্ 

কয়েকদন 

(বব হর না। 

গৃহ রা দিতে মার৪  প্রাগীন 

ছিসাধ_ 11,701)! সং এ বান হাম সা বের 

(2001911101৬ 101 |]. ইহাতে টেঁচাযামেন পরিমাপ হয 

(-1১,8111)81 51 11116 1010 000201011৮17)10- ৬০৬ ১৭১ যুঁ*' 

অনুসারে ইেডীযামের পরিমাপ ৫৮২ ফট। 
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বিনরণ অনুবাদ করিয়[ছেন, কিন্ধু ভারতবর্ষের ভূগোল- 

তত্ব বিষরে তাহাদের বিবরণের বিশেষ মূল্য নাই। 
ৃষ্টবর্ম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন জ্ঞানসম্পদ্ 

অনেকট। চাপ। পড়িয়। গেল। গ্রীকদের পৃথিবী 

গোলাকার তন্বের স্থলে হিক্রদের মতবাদ প্রতিঠিত 

হইল বে, পথিবী সাগরপরিবেষ্টিত এক সমতল ক্ষেত্র ; 

তাহার দিকে দিকে বিশালাকার স্তন্তসমৃত দণ্ডায়মান, 

সে স্বস্তসমূহের উপরে আকাশ বিস্তৃত রহিয়াছে। 
গ্রীকদের 'গ্রাচান জ্ঞানসম্পদ্ তাহারা অগ্রাহ্য করিলেন 

বটে, কিঞ্ তাহার স্থলে নূতন কিছু দান করিতে 

পারিলেন না। এদিকে পাশ্চাত্য জগতের সহিত 

ভারতবধের বাণিজ। সন্বদ্ধ অব্যাহত ছিল। টলেমী- 

রাজগণ ঠাহাদের লোহিত সাগরের উপকুলস্থিত 

বন্দরসমূভ হতে আরব দেশে এবং ভারতবষ ও 

আফ্রিকর বন্দরপমূঙ্ে প্রতি বতসরই বাণিজ্য- 

পোতের বহর প্রেরণ করিতেন । এসিয়। মাইনর 

এন দিরিয়। তখন রোম সামাল্যের অন্তর্গত) ভারত- 

বর্ণ, গারশ্তাদেশ প্রহৃতিও রোমায়দের পরিচিত 

ছিল। ারতবধের সহিত রোমারদের ঘশিষ্টতাই 

বিশেবন্ধপে ভগোলনিদ্যাব সম্প্রসারণের একট। কারণ 

নলিঘ। উল্লিখিত দেখা নায় । 

ব[হবেলে বভট| ৫ প্রান্তের পরিচয় আছে তাহাতে 

ষ্ঞ্ [২য় বর্ষ ২ম খণ্ড 

তৎকালে জাত ভূভাগের পূর্ব্বতম সীমানায় ভারত- 
বধের নাম পাওয়া যায় এবং খোজ করিলে 

ভাঁরতবর্ষ-জাত জ্রব্যসস্ভারের একট তালিফা 

বাইবেল হইতেই সংগ্রহ করা যায়। এই যুগেক 
একমাত্র উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ কস্মাস্ নামে একজন মিশর- 

দেশীয় বণিকের কৃত 101)9 01018687) 1010001৯7) 

01 006 [0101%9156 | এই গ্রন্থকার মিশর হইতে 

ভারতবর্ষ এবং সিংহলঘীপ পর্যন্ত ভ্রমণ করিয়াছিলেন 

(৫৫৭ খুরীব্ষ )। তাহারই ফলে পশ্চিম এবং দক্ষিণ 

ভারতবধের কয়েকটি স্থানের নাম এবং বাণিজ্য- 

সংক্রান্ত কিছু খবর তীহার গ্রন্থে পাওয়া যায়; কিন্ত 

ভারতবর্ষের ভূগোলতত্ব বিষয়ে তিনি বিশেষ কিছু 

করিয়! বাইতে পারেন নাই। প্রাচীন ( তাহার মতে ) 

বিধন্ষী জাতিদের তাহাদের পৃথিবী-গোলাকার-তাত্বয় 

জন্য তাভার্দিগকে যথেষ্ট নিন্দাবাদ করিয়া তিনি 

পৃথিবীর এক মানচিত্র প্রস্তুত করেন- ইহাই 
খুষ্টায়দের প্রস্তত সর্বপ্রথম মানচিত্র__তাহাতে 

পৃথিবীকে দেখান হইয়াছে সাগরপরিবেষ্টিত এক 

সমচতুক্ষোণারৃতি ক্ষেত্ররূপে , এই সাগরের পরপারে 

অবশ্যই অপরাপর দেশনমূহছ বিদ্কমান। তগোল 

সম্বন্ধে তাহার জ্ঞানেও এরূপ প্রাথমিক অবস্থারই 

পরিচয় পাওয়া যায়। 

(প্রবর্থীট বঙ্গীঘ সাহিত্যপরিষদের গৌহাটী শাখার অধিবেশনে পঠিত-লেখক ) 
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[ শ্রীগুক্ত দক্ষিণারঞরন মিত্র-মজুমদার, বাণীরঞ্ল ] 

উজ্জল হৃর্য্যাকিরণ, সুন্সিগ্ধ জ্যোহন্া, সুনীল সাগর, 
পর্ববত-বনানী-নদ্দী-প্রান্তর-নগর-পল্লীতে পরিপূর্ণ বিপুল- 

সুন্দর এই ধরণীতে মানুষ আনন্দে বসতি করিতেছে! 
কিছুরই, অভাব তাক্কারু নাই। আলোতে, বাতাসে, 

,আহাধ্যে, জলে, ্রমণে, শ্বাসে, ক্ষুধায়, তৃষ্ণায়__তাহার 

সকল প্রয়োজন পূর্ণ হইতেছে ।, বুদ্ধি ও চেষ্টার সাহাযো 

হৃুতন নূতন অভাব সে পরিপূরণ করিয়৷ লইতেছে | 

কত অগণন জীব এবং কত প্রকারের কাধ তাহার 

সঙ্ভায়। সে-ই প্রকৃত এই পৃথিবার রাজ | 

কিন্তু তবুও মানুষের মন কিসের জন্য ব্যাকুল ? 

মানুষের মন ব্যাকুল শুধু, জান্বাশ্ন জনে) | কি 

আহার, কি নিদ্রা, কি ধন জন, কি শক্তি সামর্থ) 

কিছুতেই মানুষকে কোনদিন তৃপ্তি দিতে পারে না । 

পথিবীর যেখানে যে মানুষ আছে এবং ছিল, সকল 

স্তানের ও সকল বয়সের মান্ুষ_শিশু তইতে বুদ্ধ সব 

মানুষই অস্থির শুধুই জানার নিমিত্ত। 
এটা কি, ওট1 কি, একে, সে কে, এই হইতে ইহার 

আরম্ত। তাহার পর জানার ইচ্ছা ক্রমেহ বাডিয়া 

চলে এবং শেষে অসীম হইয়া উঠে । 

সন্ধ্যায় তারাখচিত আকাশের দিকে চাহিয়া মানুষ 

নিত্য অবাক্ ভইয়৷ থাকে, প্রভাতে স্ধ্োদয় দেখিয়। 

মা্গষ বিশ্মিত ভইয়। রহ; প্রতিদিন দেখিতেছে, তবুও 

বিস্ময়! ইহা ছাড়া, জীবনের শোকে দুঃখে অভিত্তত 

হুইরা, আনন্দে উল্লসিত হইয়া, মানুষ বিশ্মিত তয়। 

জাকাশের মেঘ, ঝড়, বজজ, বুষ্ি, পায়ের নীচে পৃথিবীর . 

ধূলা, মাটি, পাথর, চারিদিকে বাহা কিছু আছে ও বাছা! 

কিছু ঘটে, 'এবং মনের মধ্যে যে কোন তাৰ উপস্থিত 

চয় বা বাহিরে প্রকাশ হয়, মানুষের মণ এ সফল 

বিষয়ই জানিবার জন্য একান্ত উত্ম্বক চিরকাল, শুধু 

তাহাই নহে, বতই জানিতেছে, তাহার জানার পিশাষা 
এবং বিম্ময় ততই বাড়িতেছে । 

'বাহা কিছু দেখি এসব কি? কিরূপে এসব হয়? 
আমি কে? . কোথা হতে আসিলাম ? কেনই বা & 

সমন্ত হয়? পরিণাম কি? কোথায় সৰু যাইবে ? 

চিরকাল কি এইরূপ সব ছিল ?' এইরূপ অবিরাম শক 

জাগিয়াছে 'মান্রষের মনে। মানুষের ভিন্ন ভিন্প 

জাতিতে । পখিবার বিভিন্ন যুগে । হয় তো তাহা- 

দের কাহারও সঙ্গে কাভার 9 জান। ন।ই | 

জান! না থাকিলেও, এইরূপ সব প্রশ্ন সকল জাতির 

মনেই উঠিয়াছে। আর এই রকমের প্রশ্ন বা এইন্ধপ 

মনোভাব হইতে মাগুষের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ জাতিতে ছইটি 

অপূর্ব জিনিষ গডিয়া উঠিয়াছে, খাহা মানুষের সর্ধঞ্রেঠ 

গর্ব । একটি দর্শন আর একটি বিজ্ঞান । ছুটি, যেন 

যমজ ভাই । মষের অন্তরের জিজ্ঞাসার ৰ। অস্ত্- 

সন্ধানের আলো হইতে জন্মলাভ করিয়া, সার্থক পুত্রের 

মত, সকল অন্ধক।রের ভিতর ধিয়। দুইজনে দুই হাতে 

ধরিয়। মানবজগতভকে পথ দেখাইয়। লইয়া চলিয়াছে। 

ইনাদের সাভাছে। অনন্ত রহশ্গের ছুয়ার মানবের সম্থে 

খুলিয়া গিয়াছে 'এবং খুলিয়। যাইতেছে । 

হাতে লাভ হইয়াছে অনেক! আহার বিস্বারে 



৯০ 

স্থখে জীবন ধারণ করারও অনেক উচ্চে__মানুষের 

প্রধান সম্পত্তি, ভভ্াভ্ন । জ্ঞানের আলোতে এই 

পৃথিবীর 'ও ক্রমে ক্রমে বিশ্বস্থ্টর বত কিছু জানা এবং 

সৃষ্টির প্রত্যেক 'বিষয় হইতে সত্যের অংশলাভ করিতে 

করিতে, প্রকৃত সত্যটিকে বুঝিতে পারাই মানবজীবনের 

শেষ সফলতা । এ সফলতা লাভ করিতে মানুষের 

সপ্ধলমাত্র দুইটি। একটি চিন্তা আর একটি কাজ! 

প্রথন, দর্শন কেশি করিয়া যোগায় চিন্তাকে , বিজ্ঞান 

*বশি করিয়। যোগায় কাজকে | কাজেই, চিন্তা ও কাজ 

।এই দুই স্থলে বলীয়ান্ করিয়া তুলিয়৷ তাহারা তাহা 

স্টলে মানুষকে জ্ঞানের পথেই চালায় । দর্শন মনকে 

নাঁদী বিষয়ে বিচার করিয়া বুঝিবার স্বিধা করিয়া! দেয়, 

বিজ্ঞান মনকে নান! বিষয়ে পরীক্ষা করিয়া বুঝিবার 

নবিধা করিয়। দেয়। যেন, দর্শন পথটি দেখাইয়া দিতে 

দিতে চলে; বিজ্ঞান পথের সব জানাইয়৷ দিতে দিতে 

চল্লে। দর্শনে যেন দেখিতে পাই, বিজ্ঞানে যেন ছু ইতে 

পা ।. এইরূপে দুজনে মিলিয়া সকল বিষয়ের 

'্জানিবার যাগ কিছু, সবট। জানাইয়। দেয়। ইহাতে, 

সত্য কি, সহজে তাহা বুঝ। যায়: 

মানুষের বাচিয়। থাকার পক্ষে, বাচিবার জন্য যাহা 

কিছু দরকার তাহা ঠিক ঠিক মত বাছিয়৷ লইবার 

পক্ষে, মানষের মনের শোক ছুহগ প্রভৃতি দূর করিয়া 

'মনের শান্তির পক্ষে এবং মনে বত কিছু প্রশ্ন উঠে 

গুলির উত্তর সহজে পাইবার বা সহজ মীমাংসার 

পক্ষে অপরিসীম সুযোগ হইয়!ছে, দর্শন ও বিজ্ঞান এই 

জনের জন্য । ইহাদের সাহাবো মনের সকগ অন্ধকার 

'দুর করিয়া ও মনকে উন্নততর করিয়া প্ররুত মাতোর 

'লক্ষারটিতে পৌছিতে বিলম্ব হয় কম। মানুষের সমাজে, 

তালমন্দ বুঝিয়া শয়পথে চলিবার চিন্তার ম শক্তি 

ঞ্লীণের সেই সার অবলম্বনটির নাম ধর্ম । এই ধণ্ম 

দশনের উপর দীড়াইয়াই বড হইয়াছে । বিজ্ঞানের 

উপর দীড়াইয়া বড় হইয়াছে মান্ষের জীবনীশক্তিঃ 

ষ্ঠ [ ২য় বধ, ১ম থণ্ড 

কাজের শক্তি; নাম তাহার কর্ম; দুঃসাহসী চিরযুবক 

সে, সে তন্ন তন্ন করিয়া সব খুঁজিয়া বাহির করিতে 

চায়। দর্শন সমস্ত জগতে ছড়ানো তাহার প্রাথনার 

পরম ধনকে ধ্যানে আপনার' বুকের মধ্যে পায়; বিজ্ঞান 

সব কিছুর অণু কণ।র মধ্যেন্ত আপন বুকের পরমধনকে 

দেরিতে ইচ্ছা করে। দুইজনে অন্তরে বাহিরে মানুষকে 

পূর্ণ করে। 

এই পূর্ণতার আভাস মান্তষ পায়, ঘখন, এই 

বিশ্বস্ষ্টির সভিত তাহার সম্পর্ক কি, দে ভাত" 

জানিতে পারে । এইজন্য বোধ হয়, জানার 

জন্য তাভার মন ব্যাকুল থাকে। এই 

মহাবিশ্বত্ন্ষাণ্ডে ধারণার অতীত বিরাট ক্ষ্টির 

ভিতরে, কত অচিন্তনীয় বে সে ক্ষুদ্, মে বখন তা 

জানে, সে স্তন্ধ হয়; ভবে; সে নিজেকে একবার 

বুঝিতে পারে । অন্তরের বিরাটত্বকেও মে একবার 

বঝিবার চেষ্ট। করিতে পারে । প্রণত হয় নিশ্চয়ঈ সে। 

কেন না, সমস্ত সখ দুঃখের পসরা সে বোধ ভয় এই 

বিরাটের চরণপুটে সেই নিমেষেই অঞ্জলি দিতে পারে। 

মাবার, সে যখন জানে, এই আকাশ বাত।সে, এই 

ধলিকণায় বাহা আছে, তাহার শরীরের প্রতি অণুতেও 

তাহাই, এই মহা বিরাট বরঙ্গাণ্ড তাহারই ঘর, এ 

অকুল জো'তির সাগরের আলোর মালা ভাভারই জন্য, 

মহাকাশের শুনাতার ভিতর হইজে আসিয়া, 

আগ্তনে, জলে, কোটি কোটি জন্মে অপরূপ সব পথ 

পার হইয়৷ সে আজিকার পৃথিবীর পিঠে দীড়াইয়াছে, 

কি জানি কি অপূর্ব কাজের ভারে প্রফুল্ল, অনাদিকাল 

হইতে অনন্তকাল হ্টির রাজ্যের পরম অমৃতকণার 

একজন সে! 

তখন বিজ্ঞান আর শুষ থাকে না। বিজ্ঞান 

নিশ্চয়ই তাহার নয়ন জলের অভিষেকে স্নান করে। 

মানুবের এরপ প্রত্যক্ষ পরিচয় দিতে পারে এবং 

গোড়ার সকল কথা৷ বলিতে পারে সৃষ্টিবিজ্ঞান, ইহা 
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মানুষের আপন কথা, তাহার ঘরের কথা'। বিশ্ব- 

স্থষ্টির্ও ইহা ঘরের কথা । এই চন্দ্র, স্ুর্যা, নক্ষত্র, 

পৃথিবী, দশদিকে যাহা কিছু দেখ! বাইতেছে এবং দেখা 
যাইতেছে না, সকলেরই আদি কথা ইহারই. মধ্যে । বড় 

বিস্ময়ের । কিন্তু সতোর্ ইহাই প্রথম সিড়ি। জগৎ- 

কথার বাস্পের নিঃশ্বাসটি হইতে উহার আগুনের শিখায়, 

উহার আলোর কণায়, উহার পাথর ও মাটির পরতে 

পরতে মানুষের জীবনের সকল কোটি বৎসরের সত্য 

ইতিহাসটিই লিখিত আছে । নিজেকে জানিতে হইল 

মানুষকে সকলের প্রথম ইহাঁরই পাতা! খুলিতে হয় । 

জগতের সকল জাতির শ্রেষ্ঠ পুস্তকেই এই জন্য 

এই কথা লইয়াই প্রথম আরম্ভ হইয়াছে । বিজ্ঞান 

তাহ! লইয়া যুগে যুগে আর বেশি করিয়া মানুষের 

জ্ঞানের ভাও্ডার ভরিয়া দিয়াছে | এখনও দিতেছে । 

এ দেশের ও বিদেশের মহাঞখধিগণ বখন ধ্যানে, 

প্ধ্যবেক্ষণে, কি দৃরবীক্ষণে, মহাগ্রহ, গ্রহ উপগ্রহ 

ও উক্কা, ধূমকেতু, নীহারিকা প্রভৃতির মধ্যে স্ষ্টির 

গোপন রহশ্তটি আবিষ্কার করিয়া বিশ্ববাসীকে 

জানাইয়াছেন, সেকি আনন্দের দিন' বেন আমাদের 

জ৮-০-স্কঞথান্ল ভুমিকা ২. +৯৯১২৯ 

দেশটিকে আমর! জানিলাম ! এ স্থদ্ুরের তারার 

নদী, যাহা ছিল আশ্চধ্যের বিষয়-__-তাহা হইল 

এখন আনন্দের বিষয়! পৃথিবীর বুকের ভিতরে 
যে আমাদের কত যুগের পরিচয়ের পায়ের দাগ 

পড়িয়া আছে এবং তাহারও নীচে বিরাট আগুনের 

কুণ্ড জলিতেছে, তাহার আমরা অনুসন্ধান নিত্য 

লইতেছি । কত সহশ্র সহস্র জিনিষেরু মূল জিনিষটি 
ধরিয়া ফেলিতেছি । কোটি কোটি যোজনের দূরত্থ 
কোথায় চলিয়া গিয়াছে, যেন সপ্ত পা'্নল ' আর 

সপ্ত স্বর্গের পথগুলি ক্রমেই আমাদের স্বচ্ছন্দ চলা 

পথ হইয়া পড়িতেছে ! কত কোটি বৎসরের পরেন 

জীব হ্ইরাঁও, বেন আমাদের এই সৌর জগতের 
আদি-দিনের কাছে উপস্থিত হইতেছি, শত' শত 

সৌর জগতের উৎপত্তির কথা! বুঝিতে পারিতেছি 
এবং শত শত সৌর জগতের শেষ পরিণাম কি, তাহাও 

বুঝিতে পারিতেছি। ক্ষুদ্র মানুষ এইরূপে না 

জানি পশ্চাতের আরও কত দূর পথে খ্বং সম্মুখের 
আরও কত দূর পথে অগ্রসর হইবে । 

তাহারই কথা আগামী বারে বলিব। 



[শ্রীযুক্ত মন্বোরঞ্জন গুপ্ত ] 

চিক?,গা ধশ্মমহাসম্মেলনে স্বামী বিবেকানন্দ 
স্তারতের ষনাতন ধন্মকে সব্বোচ্চস্থানে প্রতিষ্ঠিত 

করিয়া তাহার স্বদেশবাদীর নিকট নিয়লিখিত বাণী 
প্রচায় করিয়াছিলেন-__. 

“প্রেমের হারা ঘ্বণাকে এবং আধ্যান্মিকতার দ্বারা 

এ জন্বংফে জয় করিতে হইবে ” 

স্বামী বিবেকানন্দ 

আজ ভারতের জাতীয় আন্দোলনের কর্ণধার 
মহাত্মা গান্ধী এ সারগ উক্তিকে কার্যে পরিণত 

করিয়াই জগতে সর্বশ্রেষ্ঠ মানব বলিয়৷ পরিগণিত 
হইয়াছেন। 

কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি “নোবেল প্রাইজ" 
লাভ করিয়া বঙ্গসাহিত্যের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিয়াছে। 
এমন কি, আজ জগতের শিক্ষিত নরনারী মাত্রেই 
রবীন্দ্রনাথকে বিশ্বকবি বলিয়া সম্মান প্রদর্শন করিতে 
দ্বিধা বোধ করে না। 

ূর্বববণিত মহাপুরুষগণ ধর্শ-দর্শন, ধর্মূলক রাজ- 
নীতি এবং সাহিত্যের বাণী ভ্রগতে প্রচার করিক্কা 
ভারতের মুখোজ্জল করিয়াছেন। অগ্তগমনোন্ধুখ 
ভারত-গোরবরবিকে এইরূপে ভারতের এক একক 
শ্রেষ্ঠ সন্তান আবার পূর্বাচলে আনয়ন করিয়া জগতে 
ভারতের নূতন প্রতিষ্ঠার পথ করিয়াছেন । জগদ্ধিখ্যাত 
এই সকল পুকুযস্রেষ্টের আদর্শ অনুসরণ করিয়। 
ভারতের অন্যান রুতী সন্তানও কর্ক্ষেত্রের নানা 
বিভাগে অগ্রসর হইতেছেন। ভারত এইরূপে আবার 
স্বীয় গৌরবের আসনটি ধীরে ধীরে উদ্ধার করিয়া 
লইতেছে। 

ভারতের স্থাপত্য-শিল্প একযুগে জগতের শী 
স্থানে ছিল; কিন্তু এ যুগে উহা প্রায় একরপ লু 
হইতে চলিয়াছে। আজ আনন্দের বিষয় এই যে, মে 
গৌরবেরও উদ্ধারে ভারতবাসীই আবার অগ্রণী 
হইতেছেন। এই শিল্পকে পুনরায় উদ্ধার করিতে যিনি 
অগ্রসর হইয়াছেন, তাহার দ্বারা দেশের এবং বিশেষ 
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মহাত্স। গান্ধী 

করিয়৷ এহ বারঙ্গালারন স্থুনাম বৃদ্ধি পারছে । আমর। 

নাহার কগ। বলিতে যাইতেছিৎ দেশের 

তাভাকে জ।নেন ! তিনি বিখ1৬ শিলা আক আশচন্দ্ 

অনেকে5  ৮ট্রাপাপ্ণাযঘ তিনি এইভন্যই দে আজ সর্ববন্ 

হপরিচিত, ৩ 12 নহে, তাহার প্রয়াস এ পিনয়ে 

সর্বপ্রথম । একদিন পরাান গতির গৌরন উদ্ধারের 
এত 'প্রকারের কুচন। সকল পাহয়াত হখত 

গাঠিম|ছিলেন, 

বলি 

“ভাবত আবাব দগং্সভান এুদ আমন লপলে।। 

ও]॥শচন্দের সাপন। সতত চগাছের শোরব উদ্গাবে 

সমর্থ ভইযাছে | (দশে এল বিদিচশ উভবন্রহ ভাতার 

কায) বিশেবজ্ঞগনণেরত বিশেষ প্রনতস। 

করির।ি। 

অঞ্জন 

১৮১০ খ্রাষ্টাঝে বলিব মভাখগরণর এক অপাবিভু 

ব্রাঙ্গণ প্রিবাবে আনন্দ জন্মগ্রহণ করেন ঢা 

স্বাপত্য-বিশারদ স্্রীশচনত ন্বাবনে তিনি অঙ্কশান্থ। হরাগা এল১ স্থপতিবিদ্ধায় 



৮০৪৮. 

বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। শিবপুব 

সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের শিক্ষা সমাপনান্তে তিনি 

আট বংসরকাল ভারতপরকারের অধীনে ইঞ্জিনীয়।রের 

কাধ্য নির্বাহ করেন। অতঃপর তিনি কিয়ংকালের 

জন্য বিকানীর রাজ্যে সহকারী ইঞ্জিনীয়ারের পদে নিষুক্ত 

ছিলেন। উভয় ক্ষেত্রেই শ্ীশচন্দ্র দক্ষতার পরিচয় 

প্রদান করিয়াছেন । মহাত্মার অসহযোগ আন্দোলনের 

সময় দাসত্ব-শৃঙ্খলকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া তিনি সাহার 

জীব্যনর ব্রত লুপ্তগ্রায় ভারতীয় স্থাপত্য- শিল্পের 

পুনরুদ্ধারে বদ্ধপরিকর হইলেন । তাহার দেশবিদেশ 

পর্যটন, অধায়ন, গভীর গবেষণা এব* অক্রান্ত পরিশ্রম 

এ বিষয়ে তাহার বিশেষ সহার হইয়াছিল | তাহার 

শ্রম বেন উত্তরোত্তর নবীভূত হইতেছে । তাহার 

নিত্য নৃতন উদ্যম 'ও অপূর্ব কৃতিত্ব মনে হয় থে, অদৃর- 

ভবিষ্যতেই তাহার স্বপ্ন সত্যে পরিণত হইবে | 

তিনি বহুপ্রকারে আত্মক্ষমতার পরিচয় দিরাও 

এবং স্বদ্দেশবাসীর বথোপযুক্ত সহানুভূতি এবং সভায়ত৷ 

ব্যতিরেকেও যে ভারতীয় স্থাপত্য-শিল্পের একটি 

বিদ্যালয় স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছেন, ইহা তাহার 

অদম্য উৎসাহের পরিচায়ক । ইহা ব্যতীত তিনি 

কলিকাতা ইঞ্জিনিসারিং কলেজের পূগপোষকৰপে বৃত 

হইয়াছেন। এই উপলক্ষে বাঙ্গালার বনু শিক্ষার্থী ৪ 

তাহার তত্বাবধানে থাকিয়া ভারতীয় স্থাপত্য-শিল্লে 

জ্ঞানলাভ করিবার বিশেষ স্থযোগ পাইবে । 

সংস্কৃত সাহিত্য পরিষ তাহাকে “স্থাপতা-বিশারদ" 

উপাধিতে ভূষিত করিয়া প্রকৃত গুণের নগ্যাদ। 

জানাইয়াছেন। আজ দেশের আবালবুদ্ধননিত। 

সকলেই সাক্ষাংভাবে অথবা! পরোক্ষভাবে তাহার 

গ্রণকীর্তন করিতেছে। স্থাপত্য-শিল্পের কেন্দ্রস্থল 

ইটালীর রাজধানী রোমের “রয়েল একাডেমির” 
সদস্য ডক্টর টুচী এবং তদীয় গগুণবতী পত্তী 
গ্রশবাবুর প্রদর্শনী ও কাধ্যকলাপ দেখিয়া বলিয়াছেন, 

ঞ্শঙ [ ২য় বর্ষ, ১ম খণ্ড 

'অদূরভবিষ্যতে ভারতের অতীত গৌরবের যুগ ফিরিরা 
আসিবে” শ্রীশবাবুকে রোমে বাইবার আমন্ত্রণ করিয়া 

তাহারা একথা বলিয়াছেন বে, ইট[লীর শিল্পীগণ 

তাহার গুণের সমাক সমাদর করিবে | 

বিশ্ব-শিল্পভাগ্ারে ভারতের দান অমূল্য, ইহা প্রমাণ 
করিবার মানসে স্থাপত্য-বিশারদ শীণচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় 

মহ।!শয় আধুনিক সভ্যতার কেন্দ্রস্থল আমেরিকার গমন 

করেন। “এন্সাইক্লোপেডিয়! ব্রিটেনিকা"র স্থাপত্য 

বিভ।গের সম্পাদক এব অ।মেরিক। 9 ইউরোপের 

বহুবিধ স্াপত্য ৪ শিল্পনজ্যের ভূতপূর্ব সভাপতি ডর 

হাডে উইলী করবেট, বোষ্টন মিউজিযমের কণ্মনচিন 

ডক্টর আনন্দ কুগারম্বানী, নিউগঘন বিশ্ববিদ্যালয়ের 

অধ্যাপক ডক্টর প্িচাড অকনার প্রভৃতি শ্থপতি- 

বিদ্যাবিদ্গণ তীহার ভূয়সা প্রশংসা করিরাছেন। 

শেষোক্ত ব্যক্তি একগ|9 বলিরছেন, শ্াণবাবুব নিকট 

পাশ্চাত্য জগতের শিক্ষাণীগণের নথেষ্ট শিক্ষ। করিবার 

আছে। নিউইঘরের পত্রিকা 

প্রকাশিতব্য শ্রীণবাবুর চিত্রসমূহ দর্শনে মুগ্ধ হয়া ডক্টর 

করবেট বলেন, “আমর। শশ্চিমদেশবাসিগণ, আমাদের 

ঢুভশত বহ্সরের কৃতিতেই গর্বিত, কিন্তু ভারতের 

প্রচানতম ' শ্রেষ্ঠতম স্কাপত্য-শিল্প, ভাস্কধ্য, চিত্রকল। 

ইত্াদির আদৌ সন্ধান রাখি না। পাশ্চাত্য সভ্যতার 

প্রভাবে আজ ভারতের দর্শন, আধ্যাত্মিকতা ও শিল্প 

প্রপ্ হইলে জগতে প্রকৃত ক্ষতি। এই সখয়ে 

শ্ঁশচন্্র চট্টোপাধ্যায় স্বদেখের স্থাপত্া-শিল্পের পুন- 

র়াখানে সফলতার সহিত ব্রতী হইয়াছেন,-_ইভা 

আমাদের বিশেষ মনোযোগসহক।রে নিরীক্ষণ করা 

ক্তৃব্য 1” 

শশবাবু তাহার সাধনাদ্বারা দেশবিদেশে স্থাপত্য- 

শিল্পে নুতন জীবনের প্রেরণা প্রদান করিলে দেশবাসীও 

তাহাতে গৌরব বৌধ করিবে । 

আধুনিক রুচিসম্পঞ্জ হুপতিগণের পরিকল্পনার 

4/81:05])1100076 
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সহিত তাহার পরিকল্পনার তুলনা করিলে কোথায় 

তাহার বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্ব, নিয়প্রদত্ত চিত্রগুলি হইতে 

তাহা প্রতীয়মান হইবে । 

দুইশত বংসর পূর্বেও বঙ্গদেশের দেবালয় দেবদেবী 
ও পশ্ুপক্ষীর মুষ্তি খোদিত ইষ্টক ও টালিতে পরি- 

শোভিত হইত। বঙ্গদেশের নিজস্ব সেই মৃত্-শিল্প আজ 

বিলুপ্ত ৷ শ্রীশবানু বাজালার সেই লুপ্ত গৌরব পুন- 
রুদ্ধারেও সচেষ্ট ভইয়াছেন। এই প্রবন্ধে প্রকাশিত 

তাহার প্রস্তুত হষ্টক ও টালির চিত্র ₹*০ তাহ 
/ 
গ্রমাণিত ভঈনে। 
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স্ুজ্ভীল্ম ল্লিল্ভ্হে 

জলনিক।শের ব্যবস্থা 

বু্টির জল বাহাতে জমির উপর জমিয়। ন,থ|কে 

এবং স্বহঃই প্রবাভিত হইয়া বাহির হইন্! গায়, তাঁহার 

ব্যবস্থা করা উচিত। বাটীর চত্ুদ্দিকের জমি 
সীমানাভিমুখে ঢান্ন করিয়া দিলে জলনিকাশের বিশেষ 

স্থবিধা হয়। নিগমনপথের অভাবে জল জমির 

থাকিলে ম্যালেরিয়া প্রভৃতি নান। রোগের উতপান্ত 

হয়। 

সাধারণতঃ দেখা বায় বে, ভূপুষ্ঠের কেন স্থান 

উচ্চ এবং কোনও স্থান নিয। ভূমি অসমান গ।কায় 

উচ্চভূমির উপর পতিত বৃষ্টির জল নিমুভূমির দিকে 

গড়াইয়! বায়। এইরূপে গড়াইয়! ঘাইবার মময জলের 

কতকাংশ মাটির মধ্যে প্রবেশ করে; কতকাংশ খান।, 

ডোবা, পুষ্ধরিণী, নদী গ্রভৃতি জলাশয়ে যাইয়া পড়ে 

এবং অবশিষ্টাংশ বাষ্প হইয়। আকাশে উড়িয়া! যাঁষ। 

ঘে জল মাটির ভিতর প্রবেশ করে, তাহা ভূমধ্যস্থ 

জলপ্রবাহের সৃষ্টি করে এবং সেই জলপ্রবাহ একটি 

বিস্তৃত নদীর ন্যায় মাটির মধ্য দিয়া প্রবাহিত হয়। 

কয়া, পুক্করিণী বা কোন গহ্বর খনন করিলে সেই জণ 

পাওয়া যায় ! 

এই জলপ্রবাহ জমিতলের সন্নিকটে থাকিলে জমি 

আরজ থাকে এবং তাহাতে স্বাস্থোর হানি হয়। 

ভূমধ্যস্থ জলপ্রবাহ জমিতল হইতে ৫ হাতের মধ) 

থাকিলে দেই জমি গৃহনিশ্মাণের পক্ষে স্বাস্থ্যকর 

বলিয়া বিবেচিত হইবে না। মৃত্তিকীমধ্যে জল- 

নির্গমনের প্রণালী নিম্মাণ করিলে এবং সেই প্রণালা 

মধ্যে খাহাতে ভূগভন্থ জলপ্রবাহ সহজে প্রবেশ 

করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা থাকিলে, তূমধ্যস্থ জল 

সেই প্রণ।লী দিয়া বাহির হইগ্না যাইবে। তাহা! হইলে 

জল প্রবাহের উচ্চতা কম হইবে, জমি অপেক্ষাকৃত 

শ্্কাবন্থার় থাকিবে এবং রোগের সম্ভাবন!। তত 

থাকিবে না। 

জলের একটি সাধারণ ধন্ম এই বে, উহা নীচের 

দিকে গড়াইয় বায় । বৃষ্টির জল এইবূপে নীচু জায়গায় 

জমিতে থাকে । ক্রমে ক্রমে সেই জল উপচিয়া 

পড়িলে (অনেকগুলি একত্রে মিলিত হইয়া!) 

যেদিকে ঢালু পায় সেই দিকে গড়াইয়৷ ছোট ছোট 
নালার গিয়া পড়ে_পরে ছোট ছোট নাল! দিয়! 

বহিয়! ঘাইয়া ঝড় বড় নালায় গিয়া পড়ে। তংপরে 

সেই জল বড় বড় নাল! দিয়! নদীতে, অবশেষে সমুদ্রে 

বাইর! পড়ে। বুষ্টির সমস্ত জল এইরূপে বাহির হইয়। 
বাইলে কোন গোল থাকে না। সাধারণতঃ জল 

নিগ্নভূমিতে আটকাইয়। থাকে এবং সেই অগভীর 

জলরাশি যাহাকে চলিত কথায় “বিল” বলে তাহা 

জলাভূমির ক্ষতি করে। এইরূপে সেই স্থান বাসের 

অযোগ্য হইয়। পড়ে । 

বৃষ্টির জল জমির উপর দিয়া গড়াইয়া যাইবার 

সময় অনেক মাটি ধুইয়। লইয়৷ যায়। জলের ভ্রোত 

বখন জোরে বহিতে থাকে, তখন মাটি তলে থিতাইয়। 

পড়ে না, কিন্তু ন্লোতের বেগ অল্প হইলে মাটি তলায় 

পড়িয়া যায়। এইরূপে বে সমস্ত খাল পূর্বে গভীর 
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ছিল সেগুলি ক্রমে ক্রমে ভরাট হইয়া আপিতেছে । 

সেই একই কারণে গঙ্গাগর্ভে বড় বড় চরভূমি উৎপন্ন 
হইতেছে । খাল বিল এইরূপে ভরাট হইতে থাকিলে 

বর্ষার সময় জলের বেগ লুতন পথ কাটিয়া! সেই পথে 
প্রবাহিত হয় এবং পুরাতন পথ অর্ধতরাট অবস্থায় 
জলাভূমির স্ষ্টি করিয়া তন্নিকটবর্তী স্থানকে বাসের 
অযোগ্য করিয়া থাকে । 

জলপ্রবাহ যে কেবল উক্তরূপ স্বাভাবিক উপায়েই 

বাধ! শ্রীপ্ত হয়, তাহা নহে। কৃত্রিম উপায়েও জল 

নিঃসারণে ব্যাঘাত ঘটে। বাঁধ, রাজপথ ও রেলপথ 

সেই বিস্ব ঘটাইয়া থাকে । সেইগুলি নিশ্মাণ করিবার 

সময় ছোট খাল নালা প্রভৃতি বদ্ধ না করিয়া বদি 

প্রত্যেক স্বাভাবিক জলনিকাশের পথে এক একটি 

সেতুর ব্যবস্থা থাকিত, তাহা হইলে বোধ হয় ম্যালে- 

রিয়ায় বাঙ্গালার এত সর্বনাশ হইত না। সেগুলি 

প্রকৃতপক্ষে ছিত্রহীন প্রাচীর । তাহাতে উপযুক্ত 
পরিমাণে পুল, সাঁকো বা অপর কোন জলনির্গমনের 

উপায় না থাঁকিলে স্বাভাবিক নির্গমপথগুলি রুদ্ধ 

হইয়া যায়_-ফলে সেই দেশ অস্বাস্থ্যকর হইয়! পড়ে 
এবং বৃষ্টিপাত অধিক হইলে দেশ ভাসিয়া যাইতে 
পানে। 

গুছের ছাদে বা উঠানে বৃষ্টির জল পড়িলে বাহাতে 

সেই জল সহজে বাহির হইয়! যায় তাহার ব্যবস্থা 
করিবে। ছাদ্দের ও উঠানের ঢালু এইরূপ হওয়া 

উচিত যাহাতে তছপরি পতিত জল স্বতঃই নর্দমার 

দিকে গড়াইয়া আসে। বাটার উঠান পাকা করিয়া 

নিম্মাণ কর! উচিত । বাটার সমন্ত জল বাহির করিয়! 

দিবার' জদ্য বাটার চতুদ্দিকে পাকা নর্দমা নিশ্মাণ 
করিবে এবং নর্দমাগুলি বাহাতে আবদ্ধ ব ভগ্নাবস্থায় 

ন! থাকে তত্প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে। 

স্শঞ্থা [ ২য় বর্ষ, ১ম খণ্ড 

স্জুঞ্ সল্লিল্ভ্ছেে 

পানীয় জলের ব্যবস্থ।-_ 

জল আমাদের প্রধান পানীর। পানীয় জল 

নিশ্মলল হওয়া একান্ত আবশ্যক | দূষিত জল পান 

করিলে নানারূপ পীড়া হয়। 

পল্লীগ্রামে পু্করিণীর জলই সাধারণতঃ পানীয়- 

রূপে ব্যবহৃত হয়। সেই জল বাহাতে দূষিত হইয়া 
না পড়ে তাহার ব্যবস্থা করা উচিত। পুঞ্ষরিণী 

গভীর করিয়া কাটিলে তাহাতে পাটা, হেলা প্রভৃতি 

উদ্ভিদ ও ছোট মৎস্ত থাকিলে এবং জলে রৌদ্র 
পড়িলে জল ভাল থাকে । ১০১২ বংসর অন্তর 

পুকরিণীর পক্কোদ্ধার কর। উচিত। পুফৰিণীর 

পাড় চারিদিকে উচু করিয়া দিলে, বাহিরের 

দূষিত জল পুক্করিণীর মধ্যে আসিতে পারিবে না। 
পানীয়রূপে নির্দিষ্ট পুক্ষরিণীর নিকটে মলমৃত্রত্যাগ বা 
তাহাতে স্নান বা ধৌতকাধ্) করিতে দিবে না । 

পুফরিণী খনন করা অপেক্ষাকৃত ব্যয়সাধ্য বলিয়া 

অধিকাংশ স্থলে কূপ খনন করা হয়। ভজ্জন্য ৩1৪ ফুট 

গভীর গর্ত কাটিয়া! তাহার মধ্যে কুয়ার পাট (যাহা। 

কুস্তকারেরা মাটি পোড়াইয়া প্রস্তুত করে ) বসান হয়। 

জমি পধ্যস্ত বসান হইলে পা্গুলির নীচে মাটি 

কাটা হয় এবং চাপ দিয় পাটুগুলিকে নীচে নামাইয়' 

দেওয়া হয়। পরে তাহাদের উপর আরও কতকগুলি 

পাট জমিতল পধ্যস্ত বসান হয়। এইরূপে তল! 

পধ্যন্ত মাটি কাটিতে কাটিতে পাটের উপর পা 

বসাইয়া বাইতে হয়। এইরূপ কুয়াকে কাচা কুয়া 
বাপাতকুয়া বলে। কাচা কুয়া সাধারণতঃ অগভীর 
হয় বলিয়া এবং তাহাতে ময়লা জল সহজে প্রবেশ 

করিতে পারে বলিয়৷ তাহার জল দূষিত হইতে 

পারে। 



২য় সংখ্যা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৮ ] 

পাক৷ কুয়া বা সঁদরার ভিতরে পাটের পরিবর্তে 

গাথুনি করিয়া দেওয়া হয়। তজ্জন্য '।৭ ফুট গর্ত 

কাটিয়া তাহার তলায় শাল বা জাম কাঠের চাক্ 

সমানভাবে বসাইয়া তাহার উপর পাকা গীথুনি 
করিয়৷ দেওয়া হয়। পূর্ব্বোক্তরূপে তল! পধ্যন্ত মাটি 
কাটিতে কাটিতে গাথুনি করা হয়। গাঁথুনি করিতে 

করিতে তাহার ভিতর দ্রিকে “সিমেন্ট পয়েন্টিং করিয়া 
যাওয়া উচিত৷ 

সাধারণতঃ ভূপৃষ্ঠের উপরাংশ রূসবাহী অর্থাং 

তাহার ভিতর দিয়া জল সহজে প্রবাহিত হয় 

রসাভেদ্য স্তর পাওয়া বায়। রসাভেছ্য স্তরে জল 

সহজে প্রবেশ করিতে পারে না এইরূপ স্তরের নিয়ে 

পুনরায় রসবাহী স্তর__এইরূপে তাহারা উপযুপরি 

সজ্জিত থাকে । এই রসাভেছ্য স্তর ভেদ করিয়। 

তন্রিয়স্থ রসবাহী স্তর পধ্যস্ত কপ খনন করা এবং 

তাহার চারিদিকে ৩।৪ ফুট উচ্চ করিষা 

উচিত। 

পায়খানা; পশুশাল! প্রভৃতি দুধিত স্থান হইতে 
৫০৬০ ফুটের মধ্যে কূপ খনন কগা উচিত নয়। 

সাধারণতঃ কূপের গভীরতা! বত অধিক হয়, তাঁহার 

মধ্য দুষিত স্থান তত অল্প থাকিবে। এস্থলে স্মরণ 

রাখা আবশ্যক যে, ময়ল! দড়ি বা ময়লা পাত্রদ্ধারা 

কূপের জল উঠান হইলে ভাল জলও দূষিত হইয়া 

পড়ে । 

আজকাল অনেক স্থানে নলকৃপেক্ ব্যবস্থা করা 

হইতেছে । গভীর নলকৃপের জল সাধারণতঃ দূষিত 
হয় না। 

কপ বা পু্করিণীর জল অপেক্ষা শ্োতস্বিনীর 

জল সাধারণতঃ ভাল হয়। ঘোল। জল ফট্কিরির 

দ্বারা পরিষ্কার করিয়া লওয়া উচিত। মলমৃত্র 

নিকাশের নালা দিয। ময়লা জল নদীমণ্যে 
পন্ডিলে, নদীর জলে ক্নানাদি ধৌতকাধ্য করিলে, 

তনিে 

গথিয়। দেওয়া 

হহ্ছ-ব্াস্ছয ২২ ২২০৯ 

তাহাতে মলত্যাগ বা শবাদি নিক্ষেপ করিলে নদীজল 

দূষিত হয় বটে, কিন্তু জলম্্োতে এবং স্ধ্যালোক ও 

বাযু সাহায্যে সেই অল কতক পরিমাণে বিশুদ্ধ হইয়া 
যায়। 

বৃষ্টির জল অধিকতর নিম্মল। প্রথম বারিপাতে 

বাতাসের ময়লা দূর হইলে পর উহা সঞ্চয় করা উচিত; 
কিন্ত তাহাতে জলের অভাব দূর হয় না। 

পার্বত্য প্রদেশে ঝরণার জল বিশুদ্ধ পানীয়রূপে 

ব্যবহৃত হয়। তথায় বৃষ্টির জল মাটির ভিতর প্রবেশ 

করিয়৷ পুনরায় ঝর্ণার আকারে উপরে উঠে। 

দুষিত জল শোধন করিবার উপায় ৫ 

(১) চুয়ান জল-_সমুদ্রতীরবত্তী স্থানে পানীয় জলের 

অভাব হইলে লবণাক্ত জল চুয়াইয়া লওয়! হয়। 

চুয়ান জলের মধ্যে বায়ু না থাকাতে তাহা স্বস্বাদু 

হয় না। পরিষ্কার বায়ু মধ দিয়া ফোঁটায় ফৌটায় 

পড়িতে দ্রিলে সেই জলমধ্যে বাষু প্রবেশ করে এবং 

জলও স্থন্বাছু হয়। 

(২) সিদ্ধ জল--১০।১৫ মিনিটকাল উত্তমরূপে 

ফুটাইয়া জল সিদ্ধ করিলে অধিকাংশ রোগের জীবাখ, 
স প্রাপ্ত হয়। ফুটান জল কয়েকবার পাত্র হইতে 

পাত্রান্তরে ঢালাঢালি করিলে এবং তাহাতে একটু 
কপুর দিলে হৃস্বাহু হয়। জল ফুটাইয়া লওয়াই 

জলশোধনের সহজসাধ্য ও প্রকৃষ্ট উপায় । সংক্রামক 

ব্যাধির প্রাহৃভাব হইলে সিদ্ধ ন। করিয়া জলপান করা 

উচিত নয়। 

(৩) ফটুকিরি--ঘোলা জল পান করিলে পেটের 

পীড়া হয়-_ইন| সিদ্ধ করিলে পরিষ্কার হয় না। 

ঘেল! জলে ফুকিরি পর মিশাইয়। দিলে জলের 

কাদামাটি পানের তলার পড়িয়া যায় এবং সেই সঙ্গে 

অনেক রে|গের জীবাণু ও ময় । পরে উপাবের 



লওয়৷ উচিত। 

তাত্পাত্রে, ঘোলাজ্বল রাখিয়া দিলে জলের ময়ল! 

নীচে থিতাইয়া পড়ে এবং জলের জীবাণুও বিনষ্ট 

হয়। 

(8) চুণ__টাট্কা চুণের দ্বারা জল অতি সহজে 
শোধিত হয়, কিন্তু জলে চুণের অংশ অনেক দিন 

থাকে বলিয়া তাহা আপত্তিকর হয় । 

(৫) পারথাঙ্গানেটট অব পটাস-__ইহা জলের 
জীবাণু 'ও ছুর্গন্ধ নাশ করে এবং জলে দিলে জলের 
রং বেগুনী হয়। ঘে পরিমাণ দিলে জলের রং 

ঘণ্টাখানেক' ধরিয়া বেগুনী থাকে, তাহার অধিক 

মিশাইবার প্রয়োজন নাই । ব্যয়সাধ্য বলিয়া ইহা 

পুক্ধরিণীতে ব্যবহৃত হয় না। 
(৬) তুঁতে-_-৬০১০০০ ভাগ জলের সহিত ১ 

ভাগ তুঁতে মিশাইলে সেই জল শোধিত হয়। ১ 

ঘনফুট জলের ওজন ৩০ সের ধরিলেই হুইবে। তিন 
দিন পরে সেই শোধিত জল পান করা য।য়। 

(৭) ফিণ্টার বা ছ'কিয়া পরিষ্কার করা_ 

এদেশে গৃহস্থ বাটীতে কাঠকয়লা ও বালির সাহায্যে 

জল পোধন করিয়া লওয়া হয়। তজ্জন্য একটি 

কাঠের বা বাশের ভারায় চাটা থাক্ করিয়া লইয়া 
উপরের তিনটা থাকে তিনটা সচ্ছিদ্র কলপী এবং 

সর্বনিয়ে একটি ছিদ্রশূন্য ভাল কলসী থাকিবে। 
যে জল পরিষ্কৃত হইবে, তাহা উপরের কলমীতে 

ঢালিতে হয়, এবং মধ্যে দুইটী কলসীর উপরটীতে 

কাঠকয়ল। এবং নীচেরটীতে বালি রাখা হয়। 

সর্ধ্বোচ্চ কলসীর জল, কয়লা! ও.বালির ভিতর দিয়া 

চুয়াইয়া সর্মানিয্ন করমীতে জমা হয়। কয়লা ও 
বালি ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া লওয়া এবং কলসীর 
ুখগুলি পরিষ্কার কাপড় দরিয়া বাধিয়! রাখা উচিত। 

৩৪ দিন ব্যবহারের পর যখন বালির উপর একটি 

পরিষ্কত জল ধীরে ধীরে ঢালিয়। লইয়৷ তাহা ফুটাইয়া 

[২য় বর্ষ, ১ম খণ্ড 

পাতলা স্তর পড়ে, তখন হইতে জল বিশুদ্ধ হইতে 

থাকে । মাঝে মাঝে বালি ও কয়লা বদলান 

উচিত। | 

উক্তর্ূপে পরিষ্কৃত জল ব্যবহার কর। সকল সময়ে 

নিরাপদ হয় না। প্রয়োজন হইলে বাজারে তৈয়ারী 

ফিণ্টার ব্যবহার করাই যুক্তিসঙ্গত। গৃহস্থের পক্ষে 
জল ফুটাইয়। পান কর। সহজনাধ্য ও সকল সময়েই 
নিরাপদ । 

কলিকাতার ন্যায় বড় সহরে ঘথায় অনেক লোক 

একত্রে বাস করে, সেরূপ স্থানে প্রচুর পরিমাণে 
বিশুদ্ধ জলের প্রয়োজন হয়। তঙ্জন্ত নিকটবর্তী 

কোন নদী বা বৃহৎ পুক্ষরিণী হইতে জল লইয়া তাহা 
প্রথমে জল থখিতাইবার চৌবাচ্চায় ২৩ দিন ধরিয়া 

রাখ! হয়। এইরূপে জলের অধিকাংশ সুদ ভালমান 

ময়লা চৌবাচ্চ।র তলায় পড়িয্না! বায়। বর্ষাকালে 

জল বড় ঘোল! থাকে, সে সময় জলে ফটুকিরি দিলে 

জল একদিনেই পরিষ্কার হইয়৷ যায়। এইরূপে ময়ল 

নীচে থিতাইয়া পড়িলে উপরকার পরিষ্কুত জল 

ফি্টারে লইয়। বাওয়। হয় । 

ফিণ্টারের মেঝেতে খোয়৷ পিটিয়া ভাহার উপর 

সিমেণ্ট পলেন্তারা করা হয়। সেই পলেস্তারার উপর 

ছাক! জল যাইবার নালী থাকে। দুই থাক্ ইট 

সাজাইয়া সেইরূপ নাল তৈয়ারী করা স্থবিধাজনক | 
নালীর উপর ৬ ইঞ্চি গভীর ন্ুড়িপাথর, তাহার উপর 

বালির স্তর এবং সকলের উপর জল থাকে। ফিল্টারে 

পরিষ্কার চখো-বালি ব্যবহৃত হয় এবং সেই বালির 

স্তর ২২ ফুট হুইতে ৩ ফুট গভীর হইলেই যথেষ্ট 
হইবে। বালিই ফিণ্টার কার্যের প্রধান উপাদান। 

বালির উপর জল ঢালিয়া দিলে সমন্ত ভাসমান ময়লা 

বালির মধ্যে আটকাইয়! যায়। ক্রমে ক্রমে বালির 

উপর আঠার স্া় একটি সুম্ধ স্তর পড়ে। সেই স্তর 
শেওলাজাতীয় উদ্ভিদ 'ও জীবাণু দ্বারা গঠিত এবং 
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বলিয়া! ফিণ্টারের জল বীজাণুশূন্য হইয়া থাকে। 
যত দিন পর্য্যন্ত এইবূপ স্তর উৎপন্ন না হয়, তত দিন 

ফিল্টারের জল ব্যবহার করা উচিত নয়। মাঝে 
মাঝে সেই বীজাধুরোধক স্তর এক ইঞ্চি আন্দাজ 
টাচিয়া ফেলিয়' দিতে হয়, নচেং সেই স্তর ক্রমশঃ 

পুরু হইয়া যাইলে তাহার ভিতর জল সহজে প্রবেশ 
করিতে পারে না। ১ ইঞ্চি হিসাবে ফুট খানেক 

বালি উঠান হইলে, তথায় নূতন তাজা বালি দেওয়! 

সুবিধাজনক । বালির উপর জলের উচ্চতা এইরূপ 

হওয়া উচিত যাহাতে ফিপ্ট;রের মধ্য দিয়া সহজে 

জল চলিয়া যায়। সেই উচ্চতা সাধারণতঃ ২ ফুট 

হইতে ৩ ফুট রাখা তয়। তদপেক্ষা অধিক উচ্চতার 

প্রয়োজন হইলে বালির উপরিভাগ ১ ইঞ্চি আন্দাজ 

গএজ্০- জাতয 

তাহা জলের অধিকাংশ জীবাণু আটকাইয়৷ রাখে 

৮০৪১৮ 

টাচিয়া ফেলিয়া দিতে হয়। জলের উচ্চত| ৩ ফুটের 

অধিক হইলে, তাহার চাপে জীবাখুরোধক আঠাল 
স্তর ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে, তাহা হইলে জলশোধন 

কাধ্য স্থচারুরূপে নির্বাহিত হইবে না । 

ফিণ্টারের চাকা জল কোন ঢাকা চৌবাচ্চায় 
সঞ্চয় করিয়া রাখ! হয় এবং খরচাঁর জল তাহা হইতে 

আবশ্তকমত গ্রহণ করা হয়। যে চৌবাচ্চা হইতে 
সহরে জল সরবরাহ করা হয়, তাহা কোন উচ্চস্থানে 

নিশ্মাণ করা স্ৃবিধাজনক। তাহার উচ্চতা এরূপ 

হইবে যাহাতে সহরের সর্বোচ্চ বাটাতেও জল যাইতে 
পারে। সেরূপ উচু জমী পাওয়৷ না গেলে কৃত্রিম উপায়ে 
উচ্চগ্থান নিশ্বীণ করিয়া তাহার উপর ঢালা বা পেটা 

লোহার চৌবাচ্চ। রাখা হয়। তাহ! হইতে পাইপ বা 

নলের সাহায্যে ঘরে ঘরে জল বিতরিত হইয়া থাকে। 
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[ শ্রীযুক্ত সন্গ্যাসিচরণ চন্দ্র ] 

( পুর্ববান্ছবু্তি ) 

বে সময় আমাদের নৌকাটি “মই খালের অপর 

পারে আনয়ন করা হইল, সেই সগর আমরাও 

দুটি বন্দুকের শব্দ করিলাম । তখন আমাদের সেই 
সহঘাত্রীটি নৌকার আবাস-আবরণীর ভিতর হইতে 

বহির্দেশে আগমন করিল এবং এতক্ষণ পরে তাহার 

মুখ হইতে প্রথম বাক্য নিঃস্থত হইল যে,_ব্যান্রটী 

কি চলিয়। গিয়াছে? তগন আমাদের মধ্য হইতে 

এক ব্যক্তি রহস্য করিয়া বলিল নে, না, এখনও সে 

এস্থান হইতে চলিয়! যাঁয় নাই, সে এই নৌকার 
উপরই উপবিষ্ট আছে । তুমি ভিতরে অবস্থান কর। 

নন আমর। এইবূপ রহস্তযালাপে ব্যস্ত, সেই সময় 

দূরে অণচ সেই খালের অপর পারে অকম্মাৎ বন্দুকের 

আওয়াজ শ্রবণ করিলাম। সেই বন্দুকের শব্দ 

শ্রুত হওয়াতে আমরা বলাপলি আরস্ত করিলাম বে, 

এইবার তাহাদের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে । বোধ হয়, 

তাহার। নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে পথহার! হইয়া এঁদিকে 

যাইয়া পড়িয়াছে। 

এক্ষণে তোমরা এস্থান হইতে বন্দুকের প্রতিশব্দ 

করিয়৷ উহাদ্দিগকে সাড়া দাও । উহ্ারা ত তোমাদের 

এই সঙ্কেত প্রাপ্ত হইলে কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইতে পারিবে 
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এবং টি সঙ্গে ছাননের নৌকাও দিকে বাহিত 

হউক। এইরূপ স্থির করিয়া প্রথমেই পর পর ছুইটি 
বন্দুকের আওয়াজ করা হইল এবং নৌকাটির 

বন্ধনমুক্ত করিয়া সেই দিকে চালিত কর! গেল; 

কিন্তু নৌকার মাঝি সকল অতি ভীতচিত্তে নৌকা 
বাহিতে আরম্ভ করিল। এদিকে আমরা তখন 

তাহাদিগকে সাহস প্রদান করিবার জন্ত এবং নৌকাটি 

নিরাপদ করিবার জন্য বন্দুকে গুলি পূর্ণ করিয়। 

নৌকার ছুইদ্দিকে দুইজন উপবিষ্ট হইলাম, এবং 

আমাদের অপর ব্যক্তি ছুইটি আলোক প্রজলিত 

করিয়৷ নৌকার আবাস-আবরণীর বহিদ্দেশে আসিয়া 

উপবেশন করিল । 

নৌকার বহির্ভগে এই আলোক প্রজলিত 

হওয়াতে নৌক। বাহিত হইবার পক্ষে বিশেষ অস্থবিধ! 

হইতে লাগিল। কারণ মাঝির চক্ষুর উপর আলে।কের 

রশ্মি নিপতিত হইলে তাহার পক্ষে নৌকা উপযুক্ত 
পথে চালিত কর অত্যন্ত কষ্টকর ব্যাপার হয়। নদী- 

বক্ষে নৌকোপরি আলোক প্রজলিত হইলে তাহার 

রশ্মিতে নদীস্থিত জলবাশি বিশেষ দৃষ্টিগোচর হয় না! 
সেই কারণ রাদ্রিকালে নৌকা চালাইতে 

অন্ধকারে গমন করাই নিরাপদ । এই সময় বদি 

আলোক জালিবার আবশ্টক হয়, তাহা হইলে দে 

আলোক নৌকার আবাস-আবরণীর মধ্যেই রক্ষা কর! 

কর্তবা, নচে২ং এরূপ স্থানে রাখিতে হইবে বাহাতে 

নেই আলোকরশ্মি নৌকার কর্ণধ|রের চক্ষুর উপর 

পতিত না হয়। 

আমাদের পূর্বাবস্থা আগমন করাতে আমরা 

একটি আলোক নির্বাপিত করিয়া অপরটি ক্ষীণতর 

করিয়া নৌকার আবরণীর মধ্যে রক্ষা করিলাম । 

এদিকে আমরা স্থির করিলাম বে, আমাদের নির্দিষ্ট 

স্থানে উপস্থিত হইবার পূর্বেবে আমরা আমাদের 

অস্তিত্ব জ্ঞপনার্থে মধ্যে মব্যে বন্দুকের শব করিব 

হইলে 

স্রুদলন্বত্ে স্পিন ২১৫ 

এবং মধ্যে মধ্যে “সাই” ( জঙ্গলের মধ্যে সঙ্কেতম্চক 

ডাক) দিব; কিন্তু যে মুহূর্তে আমরা আলোক 

নির্বাপিত করিয়া নৌকা বাহিতে সুরু করিলাম, 

সেই মুহূর্তেই নৌকার ছাদে উপবিষ্ট আমাদের 
সেই সহ্যাত্রীটি ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল, 

এবং বলিতে লাগিল, তোমরা এ কি করিলে, 

আলোক নির্বাপিত করিলে কেন? আলোক পুন: 

প্রজ্লিত কর! হউক, নচে আমাকে আমার গৃহে 

পৌছাইয়৷ দেওয়া হউক। তাহার এই অন্তায় বাক্য 

শবণে হৃদয়ে ক্রোধের উদ্রেক হইল এবং ক্রোধে 

বশীভূত হইয়! তাহাকে তিরস্কারপূর্ববক স্থিরভাব 

অবলম্বন করিতে বলিলাম। আমর! তখন আমাদের 

পূর্ব স্থিরীকৃত কর্মপ্রণালী অনুসারে চলিতে লাগিলাম। 

এদিকে তখন আকাশে চন্দ্রমার উদয় হইতেছে, 

তাহাতে ঘনীভূত অন্ধকার দূরীভূত হইয়া চতু্দিকের 
সমন্ত স্থানই পরিষ্কার হইতে আরম্ভ করিয়াছে। 

নিবিড় অন্ধকারে আমাদের হদয় যেরূপ শঙ্কা- 

পূর্ণ হইয়াছিল, এক্ষণে কিন্তু জ্যোংন্নার আলোক- 

প।তে সে অবস্থ। নিরাকৃত হওয়াতে কিঞ্চিৎ সাহস প্রাপ্ত 

হইলাম, এবং ত্রমশঃ পারব ্তী স্থান সকলও দৃষ্টিগোচর 

হইতে লাগিল। 

এইবপ প্রায় একঘন্ট। নৌক। 

করিবার পর একস্কানে উপস্থিত হইয়া যেমন 

“সাই” দিয়াছি,. অমনই তাহারই প্রত্যুত্তরম্বরূপ 

আমাদিগের দক্ষিণ দিকে দূর হইতে “সাই”এর শব 

অবণ করিলাম। সেই শব শ্রবণে আমাদের মন 

আনন্দে নৃত্য করিয়। উঠিল। আমর। তখন বলাবলি 

করিতে লাগিলাম যে, ইহারই নিকটে তাহার। কোন 

স্থানে অবস্থান করিতেছে, আর আমাদের অগ্রনর 

হইবার আবশ্তক নাই। এইস্থানে নৌকা বন্ধনপূর্ববক 

বন্দুকের একটি শব্দ করা বাউক এবং ঘন ঘন “সাই” 

বাহিয়। গমন 
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দিতে আরম্ভ কর! হউক । 

লাগিল। 

ওদিকে আমাদের বন্দুকের শব হইবার পর 

তাহারাও একটি বন্দুকের শব্দ করিল, তদুপরি তাহা- 

দের উচ্চারিত ঘন ঘন “সাই”এর শব্ও শ্রুতিগোচর 

হইতে লাগিল। আমরা সেই শব্দ অরবণে মনে 

করিলাম, যদ্দিও তাহার! আমাদের নিকট অবস্থান 

করিতেছে, তথাপি ঘর্দি আমাদের অবস্থিতির 

স্থান নির্দেশ 'করিতে এক্ষণে অসমর্থ ভয়, তাহ! হইলে 

আবার বোধ হম্ম এই জঙ্গলের মধ্যে পথভ্রান্ত হইতে 

পারে। তাহাদের সেই ভ্রান্তি দূর করিবার জন 
উপায় অবলম্থিত হউক । 

এই উপায় অবলম্বন করিতে হইলে নৌকার 

“লগি বীশ” (অর্থাৎ নৌকাকে ঠেলিবার জন্য কিনা 

কোন স্থানে নৌকা বন্ধন করিবার সময় মৃত্তিক।য় 

প্রোথিত করিয়া তাহাতে বন্ধন করা বায়) এস্থালে 

মুত্তিকায় প্রোথিত করিয়া তাহার মন্তরকে একটি হারিকেন 

আলো প্রজ্ঘলিত করিয়া বীধিয়৷ রাখা হউক, আর 

একটি আলোক গ্রজলিত করিয়৷ নৌকার ছাদের 

উপর রাখিয়া দেওয়া হউক, তাহা হইলে বোধ হর 

তাহারা দূর হইতে নৌকার স্থান নিদ্দেশপূর্ববক নৌকার 
আগমন করিতে সমর্থ হইবে । নৌকার উপর হইতে 

মুহুমুহু “সাই” দেওয়া হউক । 

এই পরামর্শ হইলে সকলে 

হইল। (সই প্রণালী অন্তসারে বংশদগ্ডে 

সালোক ঝুলাইয়। দেওয়া হণ, নৌকার উপরও 

আলোক রক্ষিত হইল এবং অবিরত “সাই” দেওয়া 

হইতে লাগিল । আমাদের নৌকার মধ্যস্থিত 'স|ই'এর 

শকানুনায়ী, জঙ্গলভূমি হইতে ও “নাই”এর শব্ধ শুনিতে 

লাগিলাম এবং ক্রমশঃ তীহা নিকটবর্তী হঈতেছে 

ব্লিয়। বোধ হইতে লাগিল । 

এই অবস্থায় রাত্রি বখন প্রায় সাড়ে দশ ঘটিকা 

তখন তাহাই করা হইতে 

ভাহাতেই স্বীকৃত 

তখন 

স্শঞ্থ [ ২য় বর্ষ, ১ম খণ্ড 

তখন জঙ্গলের মধ্য হইতে প্রথম বাক্য শ্রুত হইল, 

“বাবু, আপনারা কোথায়?” সেই শব্ধ শ্রবণে আমরা 

তৎক্ষণাৎ নৌকার আবাস-আবরণীর মধ্য হইতে 

বহির্গত হইগ্া তাহাদিগকে নির্ভয় হইবার জন্য সমস্বরে 

চীৎকারপূর্বক বলিলাম, এই আমরা রহিয়াছি, কোন 
ভয় নাই, আলোকের দ্রিকে লক্ষ্য করিয়া চলিয়া 

আইস। 

এই্রূপে কিছু সময় অতিবাহিত হইলে দেখা গেল 

যে, সেই পৌষ মাসের নিদারুণ শীতে সর্দবশরীর কম্পিত 

এবং জলসিক্ত 9 কর্দমাক্ত অবস্থায় স্বদ্ধের উপর 

একটি বুহৎ মুত হরিণের চতুষ্পদ বৃক্ষশাখায় বন্ধন 

করিয়। ঝুলাইয়। ( বাকের ন্যাঘ করিয়। ) সেই নৌকার 
নিকট নদাতীরে আপিয়! উপস্থিত হইল । 

আমর তাহাদের ক্রেশের বিষয় 

অন্ভন করির়। তৎক্ষণাৎ আমাদের নৌকাস্থ অপর 

তদ্যা্ট 
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ছুইজন মাঝিকে বলিলাম, তোমরা ত্বরিতগমনে 

তীরে উঠিয়া উহাদের নিকট হইতে হরিণটিকে লইয়৷ 

উহাদের শ্রম অপনোদনের উপায় কর। তাহারাও 

আমাদের বাক্য শ্রবণে ততক্ষণাৎ তীরে উঠিয়া তাহা - 

দিগের নিকট হইতে হরিণটিকে লইয়া নৌকায় আনয়ন 

করিল। তাহারাও দেই অবকাশে নৌকায় উপস্থিত 

হইলে আমরা তাহাদিগকে তাহাদের শরীরে লিপ্ত 

কদ্দম ধৌত এবং সিক্ত বন্ত্র পরিত্যাগ করিতে ও 

শু বস্ত্র পরিধান করিয়! গাত্রাবরণী দ্বার। 

আচ্ছাদনপূর্বক নৌকো পরিস্থিত চুলিতে অগ্নি প্রজলন- 

পূর্বক তাহাতে কিঞিং অগ্রি সেবন করিতে 

বলিলাম । 

তাহারাও তখন আমাদের নিদ্দেশমত সমস্থ 

কাধ্যের অনুষ্ঠান করিয়া কিঞ্চিৎ বিশ্রামলাভ করিলে 

আমর| তাহাদিগকে জিজ্ঞসা করিলাম, জঙ্গলের 

মধ্যে তাহারা কি অবস্থায় পতিত হইয়াছিল এবং 

আগমনের এরূপ বিলম্ব হইল কেন ? 

তখন তাভারা আমাদের জিজ্ঞান্ত বিষর শ্রবণ 

করিয়। বলিতে আরস্ত করিল, “খন আমর। 

নৌক। ত্যাগ করিয়! ডাঙ্গীয় উঠিয়। ভরিণের পদচিহ্ন 

অন্বেষণ করিতে লাগিলান, তখন ইতন্ততঃ ঘুরিতে 

ঘুরিতে একস্থানে দেখিলাম, ছুইটী মুগ তথা হইতে 

অতি সত্বরই প্রস্থান করিয়াছে । তাহাদের টাটকা 

পদচিহ্ন তথায় পতিত রহিয়াছে । সেই চিহ্ন দৃষ্টে 

বোধ হইল, তাহার! খুব বৃহৎ “শিংয়েল” অর্থাৎ লঙ্বা 

শূঙ্গযুক্ত পুরুষজাতীয় মুগ হইবে। 

তখন আমরা সেই পদচিহ্ন অন্থুদরণ করিয়া 

চলিতে জু করিলাম । এইরূপে অনেক দূর গমন 

করিয়া এক স্থানে উপস্থিত হইয়। দেখিলাম বে, সেই 

চিহ্ন তখন দ্বিভাগে বিভক্ত হুইয়। গিয়াছে । তাহ। 

ৃষ্টে আমরা মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলাম বে, 

এক্ষণে কোন দ্দিকে গমন করা! কর্তব্য । এইরূপ চিন্তা- 

গাত্র 

স্রুল্কললন্নন্লে স্পিক্চাল্ লি 

ত অবস্থায় লক্ষ্য করিলাম যে, বামভাগের দিকে যেটা 
গিয়াছে সেইটাই খুব বৃহৎ এবং দক্ষিণমুখাবলম্বীটা 
কিঞ্চিৎ ক্ষুত্র হইবে, কারণ তাহাদের পদচিহ্থের দ্বারা 

তাহা৷ স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে । 

তখন সেই বড় মুগটির লোভে সেই বুহৎ পদ্চিহ্ছের 

অন্ুগমন করিয়া বামদিকেই যাত্র! করিলাম । এইকপে 

কিছুদূর অগ্রসর হইয়। এমন একটি স্থানে উপস্থিত 
হইলাম যে, তথা হইতে আর সেই.পদচিহ্ন ভালরূপ 
দৃষ্টিগোচর হইতেছে ন।। ইহার কারণ, মেই ভূমি 
উচ্চ এবং কঠিন তাহাতে পদ্চিহ্নের দাগ পতিত 

হইতে পারে না। এতক্ষণ পর্যন্ত যাহার, উপর দিয়। 

গমন করিয়াছিলাম, তাহা নিম্ন এবং সিক্ত সেইজন্যই 
পদচিহ্ন তাহাতে স্থম্পষ্টভাবে পতিত হইয়াছিল ।” 

এইস্থলে সুন্দরবনের শুষ্ক ও সিক্ত ভূমির কারণ 

সপ্থদ্ধে কিছু বলিয়৷ দেওয়া কর্তব্য, নচেঙ স্বন্দরবন 

জঙ্গলের সঙ্ধন্ধে অনেক জ্ঞান অপরিজ্ঞাত থাকিবে। 

আমরা প্রথমে যে ভূমির উপর দিয়! গমন করিয়াছি- 
লাম, সেই নিম্নভূমি খুব প্রবল জোয়ারের সময় 

জল্মগ্র হইয়! যায়। সব দিনের জোয়ারের সময় জল 

তাহাতে উখিত হয় না। কারণ নদীর জোয়ারের 

তেঞ্জ তিথি অনুযায়ী হাস বুদ্ধি হয়। 

সুন্দরবনের মধ্যস্থিত নদীতে একাদশী তিথির পর 

হইতে বে জোয়ার আগমন করে, তাহা ক্রমশঃ বৃদ্ধি 

পায়। অমাবস্ত। এবং পৃিমা তিথিতেই তাহার সর্বোচ্চ 

পূর্ণতা! প্রাপ্ত হয়। পরে আবার তৃতীরা তিথি হইতে 

তাহা হ্রাস প্রাপ্ত হইতে হইতে নবমী দশমীতে 

একেবারে কমিয়া খায় এবং জল বুদ্ধির সহিত নদীর 

শ্রোতের বেগেরও হাস বুদ্ধি হয়। 

এই কলিকাতার নিম্নে গঙ্গায় বে বান আসে যাহার 

বেগে সময় সময় সুদৃঢ় জেটাও ভগ্ন হইয়া যায় এবং 

বৃহৎ বৃহ২ নৌকা 9 জলমগ্র হয়, তাহা অপর 
কিছুই নহে, তাহা ভাদ্রমাসের নদীর জোয়ার 
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আগমনের প্রথম প্রবলবেগ। ইহা অমাবস্তা এবং 

পৃণিমা তিথিতেই হইয়া থাকে । পঞ্চমী ষষ্ঠী তিথিতে 

এরূপ হয় না 

স্নন্দরবন অঞ্চলে সেই কারণে পৃিমা এবং 

অমাবস্তার সময় নদীর জলবুদ্ধির নিগিত প্রায় সর্বব 

ভূভাগই জলমগ্ন হইয়। যায়; কিন্তু মধ্যে মধ্যে এরূপ 

উচ্চতূমি আছে যাহাতে এ সময়ও জল উঠিতে পারে 
না। স্থন্দরবমের মধ্যে ভূমির এই উচ্চতাপ্রাপ্তিরও 
কারণ বর্ভুমান। প্রথমে হয়ত কোন সময় প্রবল 

জোয়ারকালে ভগ্ন বৃক্ষার্দি ভাসমান অবস্থায় আসিয়া 

&ঁ স্থানে "অবরুদ্ধ হইয়া গেল, ক্রমে ক্রমে সেইস্থানে 

জোয়ারের জল উঠিয়৷ তাহাতে পলি পড়িয়৷ যাইতে 
আরম্ভ করিল। পরে এই পলিমৃত্তিকার দ্বারা 

তাহা উচ্চভূমিতে পরিণত হইল। পূর্বেবে উক্ত 

হইয়াছে জঙ্গলের মধ্যে এইরূপ স্থানেই ব্যাপ্র প্রভৃতি 

হিংস্র পশুর আশ্রয়স্থল । 

জঙ্গলের মধ্যে এইরূপ উচ্চ স্থানের মৃত্তিকা অতি 

কঠিন, তাহাতে পদচিহ্ন প্রায়ই অঙ্কিত হয় ন। 

সেই উচ্চ ভূমি নানারূপ জীবজস্তর পদচিহ্ন দ্বারা 
এরূপ হইয়া রহিয়াছে যে, তাহার মধ্যে কোন্টা 

নূতন আর কোন্টী পুরাতন তাহা সব সময় ধারণ! 

করিতে সক্ষম হওয়া যায় না। 

যাহ! হউক, অনেকক্ষণ জঙ্গলের বিষয় বল! হইয়াছে, 
এক্ষণে সেই মাঝিদ্দের বণিত বিষয় বল! হউক। 

মাঝিরা তখন বলিতে লাগিল, “সেইরূপ স্থানে 

আগমন করিয়া! যখন আর সেই মগের পদচিহ্ন 
লক্ষ্য করিতে অপারগ হইলাম, তখন কিঞ্চিৎ 

চিন্তিত হইয়া পড়িলাম এবং সেই সঙ্গে হতাশ 

হইয়া ভাবিতে লাগিলাম যে, এরূপ একটি বৃহৎ 
মগ প্রাপ্ত হইয়াও তাহা হম্তচ্যুত হইবে তাহা 
অপেক্ষা আর ছুঃখের বিষয় কি হইতে পারে? 

এই ম্বগ শিকার করিয়৷ লইয়া বাবুদের সম্মুখে 

*্শঞথ ২য় বর, ১ম. 

উপস্থিত হইতে পারিলে তাহাদেরও বিশেষ আনন্দ 

হইবে এবং নিজেরাও তীহাদ্দের নিকট শিকারীর 

সম্মান লাভ করিতে পারিব 

তখন এইরূপ নানা চিন্তায় পতিত হইয়া 

সেই স্থানের মৃত্তিকোপরি অস্কিত পদচিহ্ন সকল পুঙ্থান্থু- 
পুঙ্থবূপে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। এইরূপে 

নিরীক্ষণ করিতে করিতে একদিকে বোধ হইল, তাহাতে 

যে অস্পষ্ট মৃগপদচিহ্ন রহিয়াছে তাহা! একেবারেই 

মৃতন। তখন মনে মনে চিন্তা করিলাম, যাহা হইবার 

হইবে এই চিহুই অনুসরণ করিব। এখন আর 

দ্বিতীয় চিন্তা না করিয়া সেই পদচিহ্ন ধরিয় যাত্রা 

আরম্ভ করিলাম ৷ 

সেই স্থান হইতে কিঞ্চিং চলিয়৷ বাইবার পর 
যখন পুনরায় নিয়ভূমির আর্দ মাটিতে বাইয়া উপস্থিত 

হইলাম, তখন দেখিলাম ইহা সেই পূর্বেরাক্ত চিহ্ৃই 
বটে। এক্ষণে সেই পূর্ববপরিচিত চিহ্ন অনুসরণ 

করিয়া কিয়ন্দুর গমন করিলে সম্মুখে একটি খাল দৃষ্টি- 

গোচর হইল। সেই সময় তাহাতে জোয়ার আগমনের 

নিমিত্ত জল বৃদ্ধি হইতেছে । সেই খালটী পার হইয়! 

যখন পরপারে উপস্থিত হইলাম, তখন আমাদের 

পরিধেয় বস্ত্র সিক্ত হইয়া গেল। সেই অবস্থায় কিছু- 

দুর অগ্রসর হইলে আমরা মৃগটিকে দেখিতে 

পাইলাম। 

অনৃষ্টচর হরিণটি সম্মুখে একটা ঝোপের ভিতর 
দণ্ডায়মান হইয়া লত। কিম্বা কোন অত্যুচ্চ বৃক্ষের 
শাখা চর্বণ করিতেছে । তখন দূর হইতে তাহাকে 
গুলি করিলাম প্রথমে মনে হইয়াছিল, বোধ হয়, 

আমার গুলি ব্যর্থ হইয়া! গেল, কারণ গুলি করিবামাত্র 

মৃগটি ঝোপে পলায়ন করিল। তত্দৃষ্টে আমার সঙ্গীটি 

বলিল, বোধ হয় তোমার গুলি লক্ষ্যত্রষ্ট হইয়াছে; 
কিন্ত সেই লক্ষ্যের স্থানটিকে একবার ভাল করিয়া 
দেখিবার নিমিত্ত আমরা ছুইজন তথায় উপস্থিত হইয়া 
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ভাটার সময় খালের অবস্তা 

দেখিতে পাইলাম যে, সেই স্থান রক্তে রজত হইয়া 
গিয়াছে এবং মুগের উদরমধ্যস্থিত জীর্ণ খাছ প্রভৃতি 

বহির্গত হইয়া পড়িয়া গিয়াছে । তখন বুঝিতে 

পারিলাম যে গুলি ব্যর্থ হয় নাই, হব্রিণটি আহত 

হইয়াছে । 

আর তথার অপেক্ষা না করিয়া আমর। সেই 

ভূমিতে পতিত টাট্কা রক্ত চিহ্ন ধরিয়৷ কিঞ্চিৎ অগ্রসর 

হইলেই দেখিতে পাইলাম ঘে হুরিণটি পলায়নের 

পরিবর্তে ভূতলশায়ী হইয়াছে, কিন্তু হরিণটি তখন 

'বধি জীবিত রহিয়াছে । আমরা যে সময় হরিণটির 

নিকট উপস্থিত হইলাম তখন সন্ধ)1 সমাগতণ্রায় । 

তথায় আর অপেক্ষা না করিয়া বুক্ষ হইতে 

বলার লতা কাটিয়া লইয়া তত্বার৷ মুগটিকে দৃঢ়ভাবে 

বন্ধন করিলাম (বলা স্বন্দরবনের মধ্যে একপ্রকার 

কঠিন লতা )। পরে একটি বৃক্ষশাখা কত্তিত করিয়া 

তাহাতে মুগটিকে ঝুলাইয়| স্বন্ধে বহন করিয়া আনিতে 

লাগিলাম। 

এইরূপ অবস্থায় কিয়দুর আগমন করিলে সম্মুখে 

পূর্বোক্ত খালটা জোয়ারের জলে পরিপূর্ণ হইয়াছে 
দেখিতে পাইলাম । আমরা! তখন সেই খাল পার 

হইবার অন্ত কোন উপায় না পাইয়া কোনক্রমে 
সন্তরণযোগে তাহার পরপারে আসিয়া উপনীত 

হইলাম । সেই মত হরিণ লইয়া সেই খাল সন্তরণ- 

যোগে উত্তীর্ণ হওয়। যে কিরূপ কষ্টকর ব্যাপার, তাহা 

ভুক্তভোগী ভিন্ন অপরে অনুভব করিতে সক্ষম 

হইবে না।” 

( ক্রমশঃ ) 
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রি , সর ৯6১৫ ৯১৮ ০১৫১০ ৯৫১ 

নেপালের কাগজ তৃর্কীন্থানের সমরখণ্ডে হুর্্যরশ্থি হইতে শক্তি সংগ্রহ 

“নেপালেতে, কাগজের মূল বস্তহইতে যে কাগজ 
প্রস্তুত হয় তাহা! যে অতিশয় দৃঢ় ও চিরস্থায়ি তাহা 

সংপ্রতি দৃষ্ট ভইয়াছে। কিছু কাল হইল তাহার 
যৎ্কিঞ্িৎ ইংগ্রগুদেশে প্রেরিত হইয়া তাহাতে ব্যান্ক 

নোটের নিমিত্তে কাগজ প্রস্তত হুইয়াছে এবং কথিত 

আছে যে ইহার পূর্বে প্রাপ্ধ সকল কাগজহইতে 

তাহার উপরে শ্রেষ্ঠতমন্পে মুদ্রা হইয়াছে যদি ইহার 

মূল বস্তু প্রচুররূপে পাওয়া যাইত তবে তাহা এ দেশ- 

হইতে যে এক রপ্তানীর বস্ত্র হইত তাহাতে সন্দেহ নাই 

কিন্তু ধাহারা সে দেশে পরিভ্রমণ করিয়াছেন এবং সে 

বিষয়ের তত্বাবধারণ করিয়াছেন তাহারদের স্থানে 

আমরা শুনিয়াছি যে বর্তমান কালে কাগজের যন্ত্রে 

যোগাইবার উপযুক্ত এই কাগজীয় বস্ত্র নেপালদেশে 
উৎপন্ন হয় না। 

শণ যদি চুণেতে ডুবান না যায় এবং ঢেঁকির 

আঘাত যদি তাহাতে ন৷ হয় তবে তাহা হইতে উৎপন্ন 
যে কাগজ তাহ! আমাদের দৃষ্টে সর্বাপেক্ষা শক্ত বোধ 

হয় তাহা প্রায় পার্চমেণ্টের তুল্য শক্ত এবং কীটের 
অভেছ্য। কিন্তু তাহ! এমত দৃঢ় যে তিসিজাত ছাট 

চূর্ণকরণেতে যহ কাল ব্যয় হয় তাহার তিনগুণ পরিশ্রম 
ইহা চুর্ণকরণে লাগে এই নিমিত্তে অধিক ব্যয় না 
হইলে সেই কাগজ প্রস্তুত হইতে পারে না ।” 

[ ভারতবর্ষ, বৈশ্“খ-_-১৩৩৮ ] 

করিবার একটি যন্ত্র স্থাপিত হইতেছে । আমুমানিক 

২১০ অশ্বক্ষমতার শক্তি ইহাতে দৈনিক সংগৃষ্কীত 
হইবে। 

মিঃ জে, কে, ডিকি অনুমান করেন যে, বিলাতে 

যে পরিমাণ কয়ল] হইতে কোকৃকয়লা প্রস্তুত কর! হয়, 

তাহা! আধুনিক যস্ত্রেকোকে পরিণত করা হইলে 

সমগ্র ইংলগু, স্বট্ল্যাণ্ড ও ওয়েলসের আবশ্তকীয় 
গ্যাসের শতকরা ৭১ ভাগ গ্যাস এ প্রক্রিয়ায় সংগৃহীত 
হইতে পারে । 

অনুমান কর! হইয়াছে যে, রুসদেশে বর্তমানে 

১১,০০০ জন জাম্মীন, ৬০০* জন মাকিণ এবং ২৫০ 

জন ইংরাজ ইঞ্জিনীয়ার কাজ করিতেছে । দেশী 

লোককে এই বিদ্যা শিখাইয়৷ বিদেশীর স্থলে নিযুক্ত 

করিবার অভিপ্রায়ে রুস গভর্ণমেণ্ট ১৯৩১ খৃঃ অন্দে 

৫,৩০,০০১০০ পাউগু খরচ করিবার মনস্থ করিয়াছেন । 

(১২ অল 

ভারতের কয়লার খনিগুলিতে আন্মানিক ৩৬০,০০০ 

লক্ষ টন কয়লা আছে; কিন্তু ইহার পাচ ভাগের চার 

ভাগ এত নীচে আছে যে, বর্তমানে উদ্ভাবিত ব৷ 

প্রচলিত উপায়দ্ধারা উহা! উত্তোলন করিবার খরচ! 



২য় সংখ্যা--জ্যো্ট, ১৩৩৮ ] 

পোষায় না। আবার এ কয়লার যাত্র শতকরা ৭ ভাগ 
গ্রথম শ্রেণীর কোক্ প্রস্তুতের উপযোগী । 

৮ম শ 

উত্তর কেপ্ উপনিবেশে ৩৯৫ ফুট নীচে তৈলের 
সন্ধান পাওয়া! গিরাছে | 

জা 

৩১শে মার্চ, ১৯৩* যে বখসর শেষ হইয়াছে 

তাহার ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে বিবরণীতে প্রকাশ যে, 
ছোট বড় বিবিধ প্রকারের ২৩,৫২৬টী রেলছুর্ঘটন। 
বংসর মধ্যে ঘটিয়াছে। ইহার পুর্ব্ব বৎসর অর্থাৎ 
১৯২৯-৩০ অন্দে ২৩১৪৬৮টী রেলছুর্ঘটন। ঘটিয়াছিল। 

এই সকল দূর্ঘটনার মধ্যে ৫০৬টীতে যাত্রী গাড়ীৰু 

পুস্তক 

“নহন্মি ভলম্ুডী” গ্লোব নাশরী হইতে এই 
মাসিক পত্রিকাখানি প্রকাশিত হইয়াছে । গ্লোব নার্শরীর 

ন্যায় একটি পুরাতন বীজ ও বৃক্ষ ব্যবসায়ীদ্বারা৷ এইরূপ 
একটি মাসিক পত্রিকা বনুপূর্কবেই প্রকাশিত হওয়া 
উচিত ছিল। দেশের এখন যেরূপ অবস্থা তাহাতে 

প্রত্যেকে তাহাদের নিজ নিজ সঞ্চিত অভিজ্ঞতা 

দেশবাসিগণকে দান না করিলে দেশের সম্যক্ উন্নতি 

হওয়া সম্ভবপর নহে। নববর্ষের সঙ্গে সঙ্গে “কৃষি- 

লক্্মী”র আবির্ভাব যে প্রকৃতপক্ষে দেশে কৃষি-লক্ষ্মীকে 

আনয়ন করিতে সহায়তা করিবে, মে বিষয়ে সন্দেহ 

নাই । 

সম্পার্ক মহাশয় লিখিয়াছেন, "আমরা কয়েকটী 
বন্ধুতে মিলিয়া খেয়ালের বশে কাগজখান! প্রকাশ 

করিয়াছি ।” ইহা! যে কত প্রয়োজনীয় খেয়াল, তাহা 

স্পুতচজ্ক »ল্রিজ্ম্ভ ২ ৩০স 

পথচ্যুতি ঘটিয়াছে এবং ৮৮টা গাড়ীতে গাড়ীতে সংঘর্ষ 
ঘটিয়াছে। মালগাড়ীর পথচ্যুতি দুর্ঘটনার সংখ্যার 
শতকরা ১৭ ভাগ। গরু লাইনে পড়িয়া দুর্ঘটনা 
শতকর! ৩৯ ভাগ । বন্ধনী ছে'ড়ার দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে 
শতকরা ১৩ ভাগ এবং কল বিকল হওয়ায় বা চালকের 

দৌষে দুর্ঘটন! ঘটিয়াছে শতকরা ১৩ ভাগ । 

বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিকগণ কর্তৃক অহ্ুমিত হইয়াছে যে, 

মাদ্রাজ প্রদেশের নদনদীগুলি হইতে ৪ লক্ষ হইতে 
৫ লক্ষ অশ্বক্ষমতার ভড়িতপ্রবাহ সংগ্রহ কর! যাইতে 

পারে। 

পরিচয় 

তাহারাও মর্শে মর্ষে বুঝিয়াছেন | এইন্দপ খেয়ালের 

বশে লর্ড ক্লাইভ ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। বন্ 

বৃহৎ বৃহৎ অনুষ্ঠানের পশ্চাতে এইরূপ দরদী খেয়ালী- 

দের আনন্দময় চেষ্টা ও অক্লান্ত পরিশ্রমই মাত্র সম্বল 

থাকে। 

ত যে থে বিষয় ও প্রবন্ধগুলি লিখিত হইয়াছে, 

তাহ। তাহাদের বহু বৎসরের সঞ্চিত অভিজ্ঞতার ফল। 

কাজেই তাহার প্রত্যেকটীর কার্যকারিত। সম্বন্ধে 

সন্দিহান হইবার কিছুই নাই। পত্রিকার ছাপা ও 
কাগন্জ স্ুন্দর। পত্রিকার প্রকাশকগণ যদি প্রকৃত 

দেশের কল্যাণনাধনের পথ ত্যাগ না করেন, তাহা 

হইলে দেশও তাহার কর্তৃব্য ভূুলিষে না। আমরা এই 

পত্রিকার বহুল প্রচার, অনস্ভজীবন ও উন্নতি প্রার্থন। 

করি। 
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মাপ্রাজের নদনদদী হইতে তড়িতপ্রবাহ 
সংগ্রহের যে কল্পন! হইতেছে, তাহার উপর ভিত্তি 

করিয়৷ এই প্রকার প্রস্তাব উত্াপিত হইয়াছে যে, 
ভারতের প্রতি প্রদেশেই নদনদীর প্রবাহ হইতে তড়িৎ 
সংগ্রহ করা যাইতে পারে। এই প্রকারে সংগৃহীত 

তড়িৎপ্রবাহ নামমাজ্ মূল্যে শিল্পীদের কুটারে কুটারে 

সরবরাহ করিয়া মতন করিয়! উপ্নত প্রণালীর কুটার- 

শিল্পের গ্রাণ প্রতিষ্ঠা কর! যাইতে পারে। তাহা 

হইলে বড় বড় কারখানার আবহাওয়ায় মনুষ্যত্বের যে 
অবনতি ঘটে-_যাহার প্রতিকারকল্লে মহাত্মা গান্ধী 

চরকার প্রচলনের চেষ্ট করিতেছেন-_সেই অবনতির 

পথ রুদ্ধ হয়। কুটীর-শিল্পজাত দ্রব্য কারখানাজাত 

দ্রবোর সহিত প্রতিযোগিতায় বাজারে দীড়াইতে হইলে 

শিল্পার ঘরে ঘরে এইরূপে সম্তায় বিজলী সরবরাহ 

করিতে হইবে। পুথিবীর কয়ল! বা তৈলের ভাগার 

কোনও না কোনও দিন ফুরাইবে, কিন্তু জলপ্রবাহের 

এই শক্তি অফুরন্ত । এই শক্তি কাজে লাগাইলে 

বিদ্যুতের সাহায্যে রেল চলিবে, তাঁতী, কাসারী, 

কৃম্তকার, কণ্মকার, শীখারী সকলেরই ব্যবসায়ের 

শ্ীবুদ্ধি হইবে। আবার নানারূপ নূতন মতন কুটার- 

শিল্প গজাইয়। উঠিবে। বৈছ্যতিক শক্তি চাষের জল 
তুলিবে আবার চাষীর ঘরে আলো পাখার আরাম 

দিবে । তবে গভর্ণমে্টকে এই ব্যবসায় হাতে লইতে 
হইবে। শক্তি উৎপাদন একটি মৌলিক কারবার। 

ইহা ধনিকের হস্তে না যাইয়া কোন দায়িত্বশীল প্রতি- 

ষ্ানের হাতে থাকাই ভাল। 

এই পব্রিকার অন্তত্র স্থাপত্য-বিশারদ শ্রীযুক্ত 
শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের গুণপণা সম্বন্ধে 

বিশেষভাবে লিখিত হইয়াছে । যাহারা এ বিষয় 

আরও অধিক জানিতে ইচ্ছা! করেন, তাহাদিগকে 

শ্রীশবাবু প্রণীত "মডার্ণ ইপ্ডিয়ান আরকিটেকৃচার”নামক 
পুস্তকখানি পাঠ করিতে অন্থরোধ করি। 

আমাদের দেশের একটি মহৎ দোষ এই যে, 
আমরা গুণীর গুণ উপলব্ধি করিতে একেবারেই মক্ষম 

নহি। যতদিন না দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ও গুণী 

বিলাতের অথবা আমেরিকার সম্মান অর্জনে সক্ষম 

হন, ততদিন পধ্যস্ত তাহার! দেশে অনাদৃত, এমন 

কি, সময় সময় অসনম্মানিত হইয়া থাকেন। দেশে 

জীবনীশক্তি ও প্রাণের অভাব হইলে এইবূপই হইয়া 

থাকে। শ্রীশবাবু অবিচলিত অধ্যবসায়, অক্লান্ত পরিশ্রম 
ও অফুরন্ত প্রাণশক্তি দ্বারা এই মৃত ও কস্কালগার 

স্থাপতা-শিল্পকে মিউজিয়মের কবর হইতে উত্তোলন 

করিয়। সুন্দর অবয়ব দান ও ইহার সম্পূর্ণ সুন্দর দেহে 
প্রকৃত প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। 

কলিকাতা ইমৃপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট, ত্রিপুরার মহারাজ। 

এবং আরও অনেক প্রতিষ্ঠান, রাজা, মহারাজা ও 

জমিদার তাহার দ্বার! কাধ্য করাইয়া তাহার 
গুণের প্রকৃত আদর করিয়াছেন। শ্রীশবাবুর আপ্রাণ 

চেষ্টায় ভারতে ও ভারতেতর দেশসমূহে ভারতীয় 
স্থাপত্যের অপ্রতিদ্বন্দিতা ও মৌলিকত্ব সফলতার সহিত 

প্রতিষ্ঠিত ও প্রচারিত হইক্সাছে। এক্ষণে প্রয়োজন 

কর্মক্ষেত্রে তাহার অনন্ত প্রয়োগ । আমরা আশা করি, 

অচিরেই ভারতের সর্বস্থানে ভারতীয় স্থাপত্য-শিল্প 

বক্ষে ধারণ করিয়া সহস্র সহস্র অট্টালিকা! ও গৃহাদি 

নিশ্মিত হইবে এবং এইভাবে শ্শবাবুর চেষ্টা 
প্রকৃতরূপে ফলবতী হুইবে। 
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ল্বঙ্গীন্ ন্বিভন্তান্ন গান্রিষ্বল 

নিবেদন 
০] 

বিবৃতি 
যে দেশের যে ভাষা সেই মাতৃভাষায় কি জ্ঞানার্জন কি কর্মের বিষয়ে শিক্ষালাভ না করিলে 

তাহা কখনও উপযুক্ত ফল দান করে না। আধুনিক জগতে বিজ্ঞানের সহায়তা ভিন্ন জীবন পরিচালনা 
এবং জাতির উন্নতি অসম্ভব। কিন্তু মাতৃভাষাতে বিজ্ঞান বিষয়ে শিক্ষার কোনরূপ ব্যবস্থা ন! থাকাতে 

দেশের সর্ধাশ্রেণীর মধ্যে আধুনিক জ্ঞানলাভের এবং কর্মজীবনের দ্রুত প্রসার হইবার 
উপায় নাই। জগতের বৈজ্ঞানিক জ্ঞানভাগ্ডারের সকল তথ্যই যাহাতে অনায়াসে 

জাতির প্রাণে প্রাণে পৌছিতে পারে এবং বৈজ্ঞানিক সকল প্রকারের কর্মমশাল! দেশে স্থাপিত হইয়া 
দেশবাসীর প্রতিভা বিকাশের, নানা গ্রণপনা অধিকারের, নূতন নূতন কর্মক্ষেত্র স্থষ্টির ও পরিশ্রমের 

সফলতা! দ্বারা গৃহে গুহে নরনারীর আবশ্যক সম্পদ্ বৃদ্ধির পথ হইতে পারে, 

তাহার প্রয়োজন হইয়াছে । | 

কার্ধাকরী শিক্ষার এইরূপ পথই যে কোন জাতিকে সত্য প্রাণদান করিতে 

পারে। বঙ্গভূমিতে, এই পথের পরিচয় দানের নিমিত্ুই এই পরিষদের প্রতিষ্ঠা । 

ক্ষুদ্র বৃহৎ সর্বপ্রকার বিজ্ঞানের জ্ঞান যাহাতে নর ও নারী, উচ্চ ও নিয়, শিক্ষিত ও অশিক্ষিত 

সকলেই সমভাবে লাভ করিবার অধিকার ও স্থযোগ পান এবং সেই জ্ঞান কাজে নিয়োগ করিয়া 

আত্মপালন এবং দেশসেবা ও জগতের সেবা করিতে পারেন-__এই পরিষৎ তাহার বাবস্থা করিবেন। 

গগৎ ও মাতৃভাষা 

জাতির প্রয়োজন 

পরিষৎ প্রতিষ্ঠার উদদে্য 

এইরূপ কায্যে সমগ্র দেশবাসীর সম্পূর্ণ প্রাণের যোগ পরিষং আশা করেন, 

এবং পরিষৎ তাহাদিগকে অন্তরের সহিত আহ্বান করিতেছেন । 

১। এইজন্য দেশের সর্বত্র পরিষদের শাখাসমূহ স্থাপিত হইবে । 

২। নগরে, সহরে ও ক্ষুদ্রতম পল্লীতেও যাহাতে প্রত্যেকে এই পরিষদের সহিত যোগ্থত্রে 

সংবদ্ধ হইতে পারেন এবং স্ব স্ব ইচ্ছা ও শক্তির উৎকর্ষকর কর্মপ্রেরণা অথব! কর্মের 

সুযোগ পাইতে পারেন, তদনুযায়ী উপায় করা হইবে। 

পরিষদের আশা 

মদের কার্ধা প্রণণাল। 
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৩। পরিষৎ তাহার শিক্ষাবিভাগকে জ্ঞানাগার এবং কর্ম্াগার এই ছুই ভাগে বিভক্ত 
করিয়াছেন। বঙ্গীয় বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্বালয়, কলিকাতা বিজ্ঞান মন্দির ও 
কলিকাতা শিল্পবিদ্ভাগীত জ্ঞানাগারের অন্তভূ্ত এবং বঙ্গীয় বিশ্বকর্্মশাল 

কর্মাগারের অন্তভূতি হইয়াছে । পরিষদের শিক্ষাবিভাগের অন্তর্গত বিজ্ঞান মন্দির ও বিজ্ঞান বিদ্যালয় 
সমূহ এবং কর্ম্মশালাসমূহ সমগ্র দেশে বিস্তৃত হইবে । 

৪। শিক্ষাবিভাগের অন্তর্গত জ্ঞানাগাতের- শিক্ষাবিভাগের স্থাপিত সকল বিদ্ভামন্দিরাদিতে 
ব্বিগাল _বিষঞা, . সকল প্রকার অধ্যযনার্থীর সাধারণ বিজ্ঞানশিক্ষা হইতে পরিষদের সর্বপ্রকার সভ্যের 

মন্দির, বিদ্তাপঠ ' উন্নততর ও উন্নততম চিন্তাধারা বিকাশের পথ প্রস্তুত হইবে, এবং দেশে কার্ধ্যকর যে 
রর ' কোন কিছুর প্রয়োজন, কিরূপে তাহার উদ্ভাবন! হওয়া সম্তব তাহা বিচিন্তিত হইবে । 

জ্ঞানগারে একটি গ্রস্থাগার, একটি গ০বষণাগার, একটি আচার্ষ্য-সংগইন-সঙ্ঘ 

এবং একটি পরিভাষা সম্কলন-সঙ্ৰ থাকিবে । গবেষণাবিভাগে এই বিশিষ্টতা থাকিবে যে, দেশের 

কোনও উদ্ভাবনী-শক্তি-সম্পন্ন অল্পশিক্ষিত বা অশিক্ষিত গুণী ব্যক্তিও যদি উচ্চতর চিন্তার সহায়ত 

চাহেন তবে সযত্ব সহায়তা পাইবেন এবং তাহার নৈপুণ্যের প্রয়োগ নিমিত্ত আবশ্যক হইলে, তিনি 
কণ্মাগারের পূর্ণ সাহায্য পাইবেন । 

পরিষদের শিক্ষাবিভাঁগ 

৫। শিক্ষাবিভাগের অন্তর্গত কল্মাগাঢর- প্রাচীন জগতের ও আধুনিক জগতের সর্বপ্রকার 
য্ত্রশিল্পের, সর্বপ্রকার পদার্থের এবং বিবিধ শিল্পের প্রয়োজনানুসারে শিক্ষা, উদ্ধার, 
উৎপাদন ও উৎকর্ষের ব্যবস্থা হইবে। ক্ষুদ্রতম হইতে বৃহত্তম সর্বপ্রকার আবশ্যকীয় 

বস্ত প্রস্তুত ও উহার উৎকর্ষের নিমিত্ত যাবতীয় আয়োজন ও প্রচেষ্টা হইবে। 

কম্মাগারের কার্ঘয 

এই উদ্দেশ্যে-_ 

(ক) দেশের সর্বস্থানে কর্মিসমিতি স্থাপন এবং সেই সমুদয়ের পরিচালনের ব্যবস্থা থাকিবে। 
কর্শিগণ স্থানীয় প্রয়োজন জ্ঞাপন করিবেন এবং তদনুসারে কন্মশালায় জিনিষ প্রস্তুত হইয়া 'সমুদয় 
কেন্দ্রে প্রেরিত হইবে। 

(খ) স্থানীয় কিকি দ্রব্য কর্মশালার প্রয়োজনে আসিতে পারে তাহার অনুসন্ধান ও সংগ্রহ 
কর্টিসমিতি হইতে হইবে। এই উপায়ে দেশের সমস্ত একার পদার্থ জাতীয় এশ্বর্যে পরিণত 
হইতে থাকিবে। 
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(গ) দেশে যে সকল কর্মশালা স্থাপিত হইবে এবং যাহা পুর্ব্ব হইতেই আছে, সে সকলের 
সম্পক্ঁয় যেকোন প্রকারের কার্যে যন্ত্রাদি প্রভৃতির যে কোন সাহায্য আবশ্যক, কর্মাগারের অন্তর্গত 

বিশ্বকর্মশাল হইতে এরূপ সকল সাহায্য প্রদান করা হইবে। এই উপায় দ্বারা সমস্ত দেশের এ 
প্রকার যাবতীয় কন্মপ্রতিষ্ঠানগুলি উপযুক্ত অগ্পব্যয়ে নিয়ত নিরাপদ ও সচল থাকিতে পারিবে। কোন 
পের করান, বৃহৎ ব্যাপারেও আবশ্ঠক হইলে, এই সব ক্ষেত্রে কর্মাগার শিক্ষাবিভাগের 
নমূহ ও পরিষদের. অন্ুমোদনক্রমে তাহার সমস্ত শক্তি এবং উপযোগী সম্পত্তি দ্বারাও কর্মশালার 

রা অন্তর্গত আচীর্ধ্যশিল্পী-সংগঠন-সজ্ঘের সহায়তায় দেশকে পরিপূর্ণ সাহায্য প্রদানে 
উন্মুখ রহিবেন। ইহাতে দেশের সকল কর্ম্মভবন ও কর্মজীবন নিশ্চিন্তে দ্রুততর, 

অগ্রগতি পাইবে । | 

(ঘ) বিশ্বকর্মশালায় একটি আচার্য্যশিল্পী-সংগইন-সঙ্ঘ থাকিবে, কর্মিগণ যন্তরশিল্পের 

সাহায্য যাহাতে হাতে হাতেই অধ্যাপন! শিক্ষা করিতে ও অধ্যাপনা করিতে পারেন তাহার উপযুক্ত 

স্ববিধা সকল দ্রেওয়া হইবে । 

(ড) কন্মাগার আবশ্যকমত একটি নিখিলবঙ্গ-কম্মিমভা আহ্বান করিতে পারিবেন। 

বয়ান দেশময় কম্মিসমিতি সকলের প্রতিনিধিগণ উহার অধিবেশনে উপস্থিত হইয়া 

স্ নানা বিষয়ে আলোচন। করিবেন। সেই সমস্ত আলোচনার ফল, কর্মাগার- 

পরিচালকমণ্ডলী গ্রহণ করিয়া, কর্মাগারের ভবিষ্যুৎ কর্মধধারা নিদ্ধীরণ বিষয়ে বিবেচনা 

করিবেন এবং তাহার সিদ্ধান্ত শিক্ষাবিভাগে প্রেরণ করিবেন। 

ৃ (চ) কন্মাগারের কশ্মক্ষমতা ক্রমোন্নত ও বিস্তৃততর হওয়ার নিমিত্ত দেশমধ্যে সব্ধত্র দ্রব্য- 

মন্রির, বাজার, মেল! ও প্রদর্শশীসমূহের ব্যবস্থা করা হইবে। শিক্ষাবিভাগের 

8015 ্রস্তাবে, পরিষদের সাধারণ বিভাগ, কার্ধ্যনির্রবাহকসমিতির অন্থুমোদনক্রমে এই 

সকলের অনুষ্ঠান করিবেন। সেগুলি যাহাতে স্থায়ী হয়, তাহারও সম্যক্ চেষ্টা হইবে ॥ 

এইগুলি দ্বারা দেশমধো আত্মবোধ ও আত্মশক্তির উন্মেষ হইয়া দেশীয় দ্রবোর প্রতি সর্ববশ্রেণীর 

লোকের অন্তর যেমন সজীব হইয়া৷ উঠিবে, তেমনই সকলেরই সর্বপ্রকার অভাবপুরণের নানা পথ 

আবিষ্কৃত হইয়! সব্বদিকে প্রসারিত হইবে। দেশ গৌরবযুক্ত ও সমৃদ্ধ হইবে। 

৬। “পথ” নামে পরিষদের একখানি মাসিক মুখপত্র কার্যযনির্ববাহকসমিতির নির্ববাচিত মুখপত্র- 

বিভাগ নামক স্বত্ত্ব বিভাগ হইতে সম্পাদিত হইয়া, পরিষদের সাধারণ বিভাগ কর্তৃক 

সিডি পরিচালিত হইতেছে । এক্ষণে উহার দ্বিতীয় বর্ষ চলিতেছে । এই মুখপত্র 

পরিষদের উদ্দেশ্য, বঙ্গবাসীর কর্মজীবনের নূতন গতিধারার নির্দেশ, এ বিষয়ে নানাবিধ আলোচনা, 

বাঙ্গালাভাষায় বিজ্ঞানাদির প্রচার, সহজ বাঙ্গালায় এই সমস্ত বিষয়ের প্রবন্ধাদি, চিত্রাদি সমদ্বিত 



৪. শন 

চুইয়া নিয্নমিত প্রকাশিত হইতেছে । জীবনসংগ্রামে প্রত্যেককেই পরিষৎ কি ভাবে সাহায্যের সুচন। 
করিয়াছেন, কি কনা, কি জিজ্ঞান্থ, সকলেই এই পথ পাঠে তাহা অবগত হইতে পারিবেন। 

। ৭1 দেশের কর্মশক্তিকে জাগাইয়া উহাকে নানা কার্য্যের চেষ্টায় লিপ্ত করিতে ও প্রকৃত 

কার্ধে নিযুক্ত করিবার জন্য, পরিষৎ আরও বন্ুবিধ চেষ্টা করিবেন। অগৌণে দেশের মনের এবং 

রর গৃহের অন্ধকার যাহাতে দূর হয়, দেশবাসী গুণে, সম্মানে ও মানবধর্মে নিত্য 

: জয়যুক্ত হন ইহাই পরিষদের কাম্য। সমস্ত দেশবাসীর মনের কামনার উপরে 

ইহার ভিত্তি। 

:৮। পরিষদের উদ্দেশ্টান্তর্গত ক্ষুদ্র অথবা বৃহৎ যে কোন বিষয়ের আলোচনার জন্য 
পরিষদ্গৃহ সর্বদা উনুক্ত। 



্বজ্রীন্ল ন্িভভাঁন ঞসন্রিজ্বলু 

নিয়মাবলী 
১1 উচ্দ্েশ্বয 

বঙ্গীয় নরনারীকে আপন ম[তিভাষার সাহাফো বিজ্ঞানপথে জ্ঞান ও কর্মের অনুশীলনের সুবিধা 
দেওয়া ও পরিপূর্ণ কর্মজীবনে প্রবৃত্ত ও উন্নত ঝরা এই পরিষদের উদ্দেন্ট। 

২। কল্মক্ষেত্র 

পরিষদের কন্মনক্ষত্র সমগ্র লঙ্গ5দশ | 

(১) স্ত্রীপুরুষ শিবিবিশেষে বাঙ্গালার গ্রতোক ব্যক্তি যাহাতে স্বাবলম্বী অর্থাৎ স্বীয় ক্ষমতায় 
উপার্জনশীল হইতে পারেন এবং ভন্নিমিস্ত কর্মজীবনে অন্ততঃ একটা না একটী গুণেরও অধিকারী হন, 
এবং যিনি গুণী তিনি যাহাতে নিতা ভ্রমোত্কর্ষের দিকে জীবনের গতি পরিচালনা করিতে নানারপে 
মবষোগ পান, ইার বাবস্থা করাই মূল ও প্রধান উদ্দেশ্য । 

(২) দেশের সব্বশ্রেণীর কর্মিগণের সম্মিলনেব মুযোগ লাভে, যাহাতে প্রতোক বাক্তি তথা- 
কথিত বাধা সকল অতিক্রম করিয়া হ্ব স্ব সমাজসঙ্গত মানবধন্পালনে ও স্বীয় শক্তির প্রয়োগে জীবনের 
কর্মক্ষেত্রে সকল প্রকার ছুঃখের মুক্তির পথে নিতা মন উগ্নতি সাধন করিতে পারেন এবং জীবনের প্রকৃত 
গৌরব লাভ করিতে পারেন ইাই দ্বিতীয় উদ্দেশ্ট ! 

(৩) পরিষদের প্রধান উদ্দেশ্যানসরণে, পরিষদের যাবতীয় বিষয়ের সাহিতাই বাংল। ভাষায় 
রচিত হইবে এবং যাবতীয় কার্ধাদি প্রধানতঃ বাংল! ভাষাতে নিষ্পন্ন হইবে । 

শ৩। পরিষদের নাস 

এই সভার নাম বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষৎ" থাকিবে । 

৪1 পরিষচ্দর অনুষ্ঠাতৃবর্গ 

নিয়লিখিত ব্াক্তিগণের সমবায়ে ইহার অন্ষ্ঠাতসভা গঠিত হঈযাতে | 
(১) উকর বীরেন্দ্রনাথ দে, ( সভাপতি ) 

(১) শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞন মিত্র-মজুমদার, (সহ-সভাপভি ) 
(৩) » ব্রজেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়, (সহ-সভাপতি ) 

(৪) ডক্টর হেমেন্দ্রকুমার সেন 

(৫) ৮» যতীন্দ্রনাথ বস্তু 
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(৬) শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় 

(৭) » শৈলেশ্বর সান্যাল 

(৮) ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 
(৯) শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী 

(১০) » ম্ুনীলকৃষ্ণ রায় চৌধুরী ( কর্মমসচিব ) 

সহকারী অনুষ্ঠাতাগণ 

১। শ্রীযুক্ত গৌরীশঙ্কর মিত্র 
২। ৯» সুধীর চন্দ্র চক্রবর্তী 

বিশেষ মন্তব্য 

(ক) অনুষ্ঠাতৃবর্গের আহ্বানে, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের দেশব্যাপী সভ্যগণের এক বাধিক 

মহাসম্মেলন হইবে, পরিষং তাহাকে বঙ্গীয় বিজ্ঞান মহাসম্মিলমী বলিয়া অভিহিত করিবেন। 

(খ) এই পরিষৎ পরিচালনের নিমিত্ত, অনুষ্ঠাতৃগণের অন্ততঃ ছয় জনের অনুমোদনক্রমে, 
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষং কাধ্য-নির্বাহক-সমিতির সভ্যগণের নাম বঙ্গীয় বিজ্ঞান মহাসম্মিলনীতে উপস্থাপিত 

হইবে। গঠিত কাধ্্য-নিব্বাহক-সমিতির কার্যে কেবলমাত্র কোনরূপ গুরুতর প্রয়োজন উপস্থিত 

হইলেই, অনুষ্ঠাতাগণ সাময়িক ভাবে পুনরায় ভার গ্রহণ করিতে পারিবেন । 

৫1 পরিষত্দের সভ্যন্বুন্দ 

নরনারী নিবিবশেষে। পরিষদের নিয়মাবলীর নির্দিষ্ট নিয়মে সমগ্রদেশের যে কোন ব্যক্তি পরিষদের 

সভ্য হইতে পারিবেন । | 

৬। বঙ্গীয় বিজ্ঞান মহাসন্সিলনী 

(১) বৎসরে একবার অথবা বিশেষ প্রয়োজন হইলে, অন্য সময়েও, অনুষ্ঠাতুগণের নির্ধারিত 

কোন সময়ে ও স্থানে এই পরিষদের সমস্ত সভ্যগণের মিলনে বঙ্গীয়-বিজ্ঞান-মহাসম্মিলনী নামে একটী 

মহাসভার অধিবেশন হইবে । অনুষ্ঠাতুগণ ইচ্ছা করিলে এই মহাসম্মিলনীতে যে কাহাকেও আমন্ত্রণ 
ও আহ্বান করিতে পারিবেন। 

আগামী ১৩৩৯ সালের ২র! বৈশাখ তারিখে বঙ্গীয়-বিজ্ঞান-মহাসম্মিলনী আহ্বান করা হইবে । 

(২) অনুষ্ঠাতৃসভা ইচ্ছা করিলে, মহাঁসভ। আহ্বানের ভার কারধ্য-নির্ববাহক-সমিতিকে সাময়িক- 

ভাবে অর্পণ করিতে পারিবেন। 
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১1 বঙ্গীয় বিভ্গান পরিষণ্ড কার্য্য-নির্বাহক-সমিতি 

১। বাধিক বিজ্ঞান মহাসম্মিলন পরিষদের অনুষ্ঠাতৃগণের প্রস্তাবিত সভ্যবৃদদ হইতে পরিষদের 
কার্য পরিচালনের জন্য বঙ্গীয় বিজ্ঞ/ন পরিষৎ কার্ধ্য-নির্ববাহক-সমিতি নামে ইহার কার্ধয-নির্ববাহক- 
সমিতি গঠন করিবেন। তৎপূর্ববকাল পর্য্যন্ত অনুষ্ঠাতৃবর্গ কাধ্য-নির্ববাহক-সমিতির কার্ধ্য পরিচালনা 
করিবেন। কার্ধ্য-নির্বাহক-সমিতির যাবতীয় ক্ষমতা বর্তমানে অনুষ্ঠাতৃ-সভাতে স্ত্ত রহিয়াছে । 

২। গঠিত কাধ্য-নির্বাহক-সমিতি পরিষদের যাবতীয় কার্যের একটী বাধিক বিবরণী 
মহাসম্মিলনীতে উপস্থাপিত করিবেন। এ বিবরণী অবলম্বনে ও মহাসন্মিলনীর আলোচনা ও নির্দেশ 
ক্রমে পরবর্তী বংসরের নিমিত্ত কাধ্য-নির্বাহক-সমিতির কাধ্য-প্রগতির নিয়মাবলী নির্ধারিত হইবে। 
কার্ধয-নির্ববাহক-সমিতি উক্ত মহাসম্মিলনী কর্তৃক প্রত্যেক বসরে নবগঠিত হইবে । 

৩। কাধ্য-নিব্বাহক-সমিতি, অনুষ্ঠাতূসভা-রচিন্ত মূল বিধিকে রক্ষা করিয়া পরিষৎ পরিচালনার 
আবশ্যক যাবতীয় নিয়মাবলীর বিধান এবং সর্বপ্রকার কার্য পরিচালনার নিমিত্ত আবশ্যক সমুদয় ব্যবস্থা 
করিবেন। প্রয়োজন বোধ করিলে কার্া-নির্ববাহক-সমিতি অনুষ্ঠাতৃসভার পরামর্শ গ্রহণ করিবেন । 

মন্ডব্য 2--(ক) কাধ্য-নির্বাহক-সমিতির কার্য্যালয়ই পরিষদের প্রধান কার্য্যালয় হইবে। কাধ্য-নির্ববাহক- 

সমিতি, ইচ্ছা! করিলে, সাধারণ বিভাগে কতক কার্যযভার অর্পণ করিতে পারিবেন। 

(খ) কাধ্য-নিববাহক-সমিতি ইচ্ছা করিলে সভা ব্যতীত অন্য যে কোন ভদ্রমহোদয়কে এক 

বংসরের জন্য বিভাগীয় পরিচালন! কার্যে মনোনীত করিতে পারিবেন। এই মনোনীত 
পরিচালক সংখ্য। প্রতি বিভাগে ছুইটী পধ্যন্ত হইতে পারিবে । 

৮1 বিভাগ 

পরিষদের উদ্দেশ্যানুযায়ী কার্াসকলের নুষ্ঠরূপে পরিচালন জন্য, কা্্য-নিব্বাহক-সমিতির 

নেতৃত্বে পরিষদের তিনটা স্বতন্ত্র বিভাগ থাকিবে । 

০১১ মুখপত্র বিভাগ 

0২) সাধারণ বিভাগ 
0০৩) শিশক্ষ। বিভাগ 

মম্ভব্য £__(ক) প্রত্যেক বিভাগের পরিচালক-মগুলী কার্ধ্য-নিব্বাহক-সমিতি কর্তৃক গঠিত হইবে । 

(খ) বিভাগীয় কোন কাধ্যের কোন নৃতন বিস্তৃতি সম্বন্ধে, তত্তৎ বিভাগীয় মণ্ডলী, কার্ধ্য- 

নির্বাহক-সমিতির অনুমোদন গ্রহণ করিবেন । 

৯1 কার্য্য-নিব্বাহ প্রণালী 

(১) পরিষদের মুখপত্র বিভাগের সম্পাদক-মগ্ডলী কর্তৃক "পথ” নামে পরিষদের একটা মাদির 
মুখপত্র সম্পাদিত হইবে। 
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(২) পরিষদের সাধারণ পরিচালক মণ্ডলী কর্তৃক সাধারণ বিভাগে নিম্নলিখিত কার্ধ্য সময় 
নির্বাহ হইবে । 

(ক) সভ্য সংগ্রহ 

(খ) অর্থ-সংগ্রহ 

(গ) কাধ্য-নির্ববাহ-সমিতির সহকারী-ম্বরূপ, পরিষদের হিসাব রক্ষা এবং উক্ত সমিতির নির্ধারিত 

যাবতীয় সগঠনীয় কার্ধ্য যেমন মেলা, হাট, প্রদর্শনী, সভা আহ্বান ইত্যাদির ব্যবস্থা ও 
সংরক্ষণাদি কাধ্য। 

মন্তব্য :-_-এই বিভাগে নিয়লিখিত উপবিভাগ সকল থাকিবে £-_ 

০) মুখপত্র পরিচালন উপরিভাগ 

(০) মুদ্রাযন্ত্র উপরিভাগ 
(৬) গ্রন্থাদিপ্রকাশ ও প্রচার উপবিভাগ 

(৩) শিক্ষাবিভাগ পরিচালক মগুলী কর্তৃক শিক্ষাবিভাগের সমুদয় কার্ধ্য নির্বাহ হইবে । এই 
বিভাগ দুইটা স্বতন্ত্র ধারার অবলম্বনে সমুদয় কার্ধ্য নির্বধাহ করিবেন। 

(ক) জ্ঞানধার৷ 

(খ) কর্মধারা 

জ্ঞানধারাতে নিয়লিখিত কার্ধ্য সমূহ নিষ্পম্ন হইবে__ 
(০) বঙ্গীয় বিজ্ঞান বিশ্ববিষ্ঠালয়, বিদ্যামন্ৰির, বিষ্তাগীঠ ও বিদ্যালয় সমূহের সংগঠন 

ও পরিচালন । 

(/০) গ্রন্থাগার (গ্রন্থ সংগ্রহ ), সাহিত্যালয় (গ্রন্থ প্রণয়ন) ও গবেষণাগার সংগঠন 
ও পরিচালন । 

(০) আচার্্য-সংগঠন-সংঘ ও পরিভাষা-সম্কলন-সংঘ সংগঠন ও পরিচালন কর্্মধারাতে 

নিয়লিখিত কাধ্যসমূহ নিষ্পন্ন হইবে । 

মন্তব্য £-_গবেষণ! বিভাগের বিশেষত্ব এই থাকিবে যে, কাধ্য-নিব্বাহক-সমিতির নিদ্ধীরিত নিয়মে এই 

গবেষণাগারে শিক্ষাবিভাগ যে কোন ব্যক্তিকে জ্ঞান ও কর্মধারার যে কোন বিষয়ের 

গবেষণা কাধ্যের যাবতীয় সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা করিবেন। 

(/০) বঙ্গীয় বিশ্বকর্ম্মশালা কেন্দ্র এবং সমগ্র দেশে কর্মশালা সমূহের স্থাপন! ও পরিচালনা । 
(৮০) সমগ্র দেশ মধ্যে কম্মিসমিতি সমূহের সংগঠন । 
(০) আচাধ্য-শিল্পী-সংঘ সংগঠন ও পরিচালন 

মন্তব্য ;__শিক্ষাবিভাগ কাধ্য-নির্বাহক-সমিতির অনুমোদনক্রমে জ্ঞানধারা ও কর্নধারার অন্তর্গত শাখা 
সমূহ দেশ মধ্যে স্থাপন করিতে পারিবেন। 
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(8) শিক্ষা বিভাগের উভয় ধারাতে নিয়লিখিত উপবিভাগসকল থাকিবে । 
(১) খন্ত্রাগার উপবিভাগ। (২) রসায়ন উপবিভাগ। (৩) পদার্থ-বিজ্ঞান উপবিভাগ। 

(৪) তড়িৎ উপবিভাগ। (৫) ভূতত্ব ও খনিজ শিল্প উপবিভাগ। (৩) গণিতাদি উপবিভাগ | (৭) স্বাস্থ্য 
উপবিভাগ। (৮) চিত্রশিল্প উপবিভাগ। (৯) পূর্তশিল্প উপবিভাগ। (১০) ভেষজ উপবিভাগ। 
(১১) পাত্রাদি শিল্প উপবিভাগ। (১২) স্থাপত্য শিল্প উপবিভাগ। (১৩) কৃষি-বিজ্ঞান উপবিভাগ। 
(১৪) নৌ-বিজ্ঞান উপবিভাগ। (১৫) জ্যোতিবিজ্ঞান উপবিভাগ। (১৬) কুটার শিল্প উপবিভাগ। 
(১৭) বিবিধ উপবিভাগ। 

১০। কার্য নির্লাচহর উপায় 

পরিষদের পৃষ্ঠপোষক প্রদন্ত অর্থাদি, অন্যান্য সভ্যপ্রদত্ত ঠাদার টাকা, সাধারণ অনুষ্ঠানাদি প্রদত্ত 
সাহায্য, “পথ” মুখপত্র ও প্রকাশিত পুস্তকাদি এবং কর্ম্মশাল! সমূহের লভ্য হইতে পরিষদের কার্ধ্য নির্বাহ 
হইবে। এতদ্যতীত কাধ্য-নিব্বাহক-সমিতি ইচ্ছা করিলে সাময়িক কোন প্রকার ' ব্যবস্থা করিয়াও 

পরিষদের অর্থ ভাণ্ডার বৃদ্ধি করিতে পারিবেন । 

১১1 কার্জ্য পরিচালন ব্যবস্থা? 

প্রতি বিভাগের পরিচালক মগ্ুলী নিম্নলিখিত ভাবে কার্ধ্য করিবেন । 

(ক) বিভাগীয় সমুদয় নিয়ম প্রণয়ন করিয়া কাধ্য-নির্বাহক-সমিতিতে অনুমোদন জঙ্য 
উপস্থাপিত করিবেন এবং অনুমোদিত নিয়মানুযায়ী কার্য নির্বাহ করিবেন । 

(খ) বিভাগীয় সভার আহ্বান নিয়মিত ত্রেমাসিক এবং আবশ্যকান্ুযায়ী সময়ে করিবেন ও 

তাহার বিবরণী কাধ্য-নির্বাহক-সমিতিতে প্রেরণ করিবেন । 

মন্ভব্য :__(ক) কার্য্য-নির্বাহক-সমিতির অনুমোদন ক্রমে ও বিভাগীয় পরিচালকমণ্ডলীর নেতৃত্বাধীন ছাত্র 

ও ছাত্রী সভ্যগণকে সহকারীরূপে গ্রহণ করার ব্যবস্থা থাকিবে। 

(খ) প্রত্যেক বিভাগেই মহিলা সভ্যগণ সমান্থপাতে পরিচালকরূপে নির্বাচিত হইতে 

পারিবেন। 

৯২1 কার্য্য পল্িচালকমগুলী 

১। নিম্নলিখিত সভ্যগণকে লইয়! কার্যয-নির্ববাহক-সমিতির প্রাপ্ত ক্ষমতান্সযায়ী অনুষ্ঠাত্বর্গের 

সভাতে মুখপত্র সম্পাদকমণ্ডলী গঠিত হইয়াছে । 
(১) ডকুর বীরেন্দ্রনাথ দে 

(২) শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন মিত্র-মজুমদার 

(৩) ডর স্ুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 
(৪) অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ 
(৫) শ্রীযুক্ত সবনীলকৃষ্ণ রায় চৌধুরী 
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২। নিয়লিখিত সভ্যগণকে লইয়া সাধারণ বিভাগ পরিচালকমগ্ডলী গঠিত হইয়াছে । 
(১) শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন মিত্র-মজুমদার 

(২) » ব্রজেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় 
(৩) » গৌরীশঙ্কর মিত্র 
(৪) , স্ুনীলকৃষ্ণ রায় চৌধুরী 

(৫) » কামাখ্যাপদ চট্টোপাধ্যায় 
৩। নিম্নলিখিত সভ্যগণকে লইয়! শিক্ষাবিভাগ পরিচালকমণ্ডলী গঠিত হইল । 

, (১) ডর বীরেন্ত্রনাথ দে 

(২) » হেমেন্দ্রকুমার সেন 
(৩) শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্রন মিত্র-মজুমদার 
(৪) ডক্টর শটীন্দ্রকুমার সেন 
(৫) » হযতীন্দ্রনাথ বস্থু 

(৬) শ্রীযুক্ত দেবগ্রসাদ ঘোষ 

(৭) » ব্রজেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় 
(৮) » সুনীলকৃষ্ণ রায়চৌধুরী 
(৯) » গৌরীশঙ্কর মিত্র 

(১০) ১ সুধীরচন্দ্র চক্রবন্তা 

* (১১)  » অনন্তকুমার দত্ত 

(১২) » নরেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী 
মন্তব্য £- প্রধান বিভাগত্রয়ের অন্তর্গত উপবিভাগ সমূহের সচিবমগ্ডলী প্রতোক প্রধান বিভাগ কর্তৃক 

গঠিত হইয়াছে । 

১৩1 সভাধিবেশন ও সভার কার্য 

১। কার্্য-নিব্বাহক-সমিতি প্রতিমাসে অন্ততঃ একটী সভার অধিবেশন করিয়া পরিষদের 
সমুদয় কাধ্য সম্বন্ধে আলোচনা ও আবশ্যকীয় ব্যবস্থা করিবেন । 

২। প্রতি বিভাগ প্রতি তিন মাসে অথবা! আবশ্যকানুযায়ী সময়ে স্বীয় সভাধিবেশন করিবেন 

এবং প্রতি ছুই মাসে বা আবশ্যক মত সময়ে বিভাগের অন্তর্গত সকল উপ-বিভাগের সচিবগণের অথবা 

তাহাদের নিব্বাচিত প্রতিনিধিগণের সম্মিলন সভা আহ্বান করিবেন এবং উক্ত উভয় প্রকার সভার 
আলোচিত বিষয়ের বিবরণ কাধ্য-নির্বাহক-সমিতিতে সপ্তাহকাল মধ্যে উপস্থিত করিবেন। 

৩। প্রতি ছয়মাসে পরিষদের কন্মিসমিতি সমুদয়ের একটা মিলনাধিবেশন হইবে । দেশব্যাগী 
কর্ষিগণ এ সম্মিলনীতে একত্রিত হইবেন এবং শিক্ষাবিভাগের নির্বাচিত তিনজন মধ্যে অন্ততঃ ছুইজন 

প্রতিনিধি এই সভাতে উপস্থিত থাকিবেন। প্রতিনিধিদ্য়েনন স্বাক্ষর সংযুক্ত এই সভার আলোচনার ফল, 
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কর্দিসন্মিলনী, কার্য্য-নির্ববাহক-সমিতিতে পক্ষকাল মধ্যে উপস্থিত করিবেন। তদনুযায়ী কার্্য-নির্ব্বাহক- 

সমিতি কোন নৃতন নিয়মের প্রবর্তনের প্রয়োজন হইলে তাহ যথাযোগ্যভাবে করিবেন। 
৪। প্রতি বংসর অনুষ্ঠাতৃসভা অথবা উক্ত সভার ভারপ্রাপ্ত কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি পরিষদের 

মহাসশ্মিলন আহ্বান করিবেন। এই সভাতে পূর্ববর্তী বংসরের কার্যের আলোচনা ও পরবন্তাঁ বৎসরের 
কার্য্ের সুব্যবস্থা করা হইবে। 

৫1 অনুষ্ঠাতৃবর্গের যেকোন তিন জনের মত হইলে অনুষ্ঠাতৃসভা আহ্বান করিতে পারিবেন 
এবং আবশ্যক বোধ করিলে কাধ্য-নির্বাহক-সমিতিকে অন্ততঃ একমান সময়ের মধ্যে বিশেষ মহাসভার 

আহ্বানের নিমিত্ত উপদেশ দিতে পারিবেন । 
৬। ভবিষ্যতে কোন অনুষ্ঠাতার স্থান পূর্ণ করিবার নিমিত্ত ৪ জন সহকারী অনুষ্ঠাতা থাকিবেন। 

অনুষ্ঠাতৃগণ কর্তৃক তাহার মনোনীত হষঈবেন। 
৭। যদ্দি কোন অনুষ্ঠাতা বা সহকারী অনুষ্ঠাতা পরিষদের কার্য পরিচালনে কোনও সময়ে 

অক্ষমত৷ জ্ঞাপন করেন তাহ! হইলে অনুষ্ঠাতৃবর্গের সভার অধিক সংখ্যক সভ্যের মতান্ুসারে তীহার স্থানে 
অন্য কোন অনুষ্ঠাতা নির্বাচন করা! যাইতে পারিবে । 

১৪1 পরিষদের বিশেষ বিভাগ 

অনুষ্ঠাতুসভার অভিলাষানুযায়ী, পরিষদের পরামর্শদাত্ সভা" নামে একটী বিশেষ বিভাগ 
গঠিত হইয়াছে । এই বিভাগে তিন হইতে ছয়জন পরামর্শদাতা নির্বাচনের বাবস্থা থাকিবে। পরিষদের 
ভ্য ব্যতীত কোন বিশেষ বাক্তিও এই সভার পরামর্শদাতৃরূপে মনোনীত হইতে পারিবেন। 

পরিষৎ পরামর্শদাতু সত। 

পরিষদের নিম্নলিখিত সভ্য সমবায়ে বর্তমান পরামর্শসভা গঠিত হইয়াছে-_ 

১। ডঙ্রর স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 
২. শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন মিত্র-মজুমদার 
৩। অধ্যাপক প্রশাস্তকুমার মহলানবিশ 

১৫। পরিষদের কল্মালয় গুভতি 
(ক) পরিষদের প্রধান কাধ্যালয় এবং প্রধান বিভাগত্রয়ের প্রধান কাধ্যালয় বঙ্গদেশের 

রাজধানী কলিকাত। নগরীতে অবস্থিত থাকিবে । 

(খ) পরিষদের বিশ্বকন্মশালা এবং নিখিল বঙ্গ কন্মশালার প্রধান কাধ্যালয় পরিষদের 

নিকটবর্তী কার্ধ্য-নির্ববাহক-সমিতির অনুমোদিত কোন স্থানে, নগর মধ্যে বা নগর উপকণ্ঠে অবস্থিত থাকিবে । 
(গ) বিশেষ বিশেষ শাখা কার্য্যালয় ও প্রতিষ্ঠানের অবস্থান বাবস্থা, প্রত্যেক বিভাগ 

স্বীয় ইচ্ছান্ুরূপ স্থানে করিতে পারিবেন । 

(ঘ) একত্র তিনটা জেলার দ্বারা প্রস্তাবিত হইলে, পরিষদের একটি সম্মিলিত কেন্দ্র ( মফঃম্বল 
কার্ধাকেন্্র। মফঃন্ষল বিদ্যাকেন্দ্র ও মফং্বল কর্মশাল! কেন্তর ) স্থাপিত হইতে পারিবে । 
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(ক) পরিষৎ গ্রতি বৎসর অন্ততঃ ছুইটী বিগ্ভাগারের ও অন্ততঃ একটী কর্ম্মশালের নূতন 

স্থাপনার প্রয়াস পাইবেন। পূর্বে স্থাপিত কোন বিদ্যালয়ের অস্ততূক্তি ও ইহার তন্তর্গত। 

বর্তমানে পরিষদের নিম্নলিখিত বিদ্যাগার ও কর্মশালা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ও নিয়মিতভাবে পরিচালিত হইতেছে । 

বিদ্যাগার 
(১) কলিকাতা শিল্প বিদ্যাপীঠ (0810060% 10021710010 (01100) 

(২) কলিকাতা বিজ্ঞানমন্ৰির (08100008 শ০161006 (1011606) 

_ কম্মশাল 

(১) কলিকাতা! বিজ্ঞান রসশালা (05000৮১০1৩০ |10907:20075) 

(২) কলিকাতা শিল্পশাল! (081077000 13015100671)% ৬ 011.170])) 

(খ) পরিষৎ প্রতি বৎসর অন্ততঃ পাচখানি নৃতন গ্রন্থ প্রকাশে প্রয়াস করিবেন । 

গ্রন্থ 

বর্তমানে পরিষদের গ্রন্থ প্রকাশ উপবিভাগে নিম্নলিখিত গ্রন্থ সকল প্রকাশারথ প্রস্তুত হইতেছে। 

১1 অজৈব রসায়ন (11107068010 (1110101১0ঘ) 

২। জৈব রসাযণ (0768010 (10101015105) 

৩। তাপ (11691) 

৪। আলোক (11810) 

৫1 শব্দ (১০011001) 

৬। চুম্বক (118,00)0618101) 

৭। তড়িৎ (191০০৮1011) 

৮। যন্ত্র বিজ্ঞান (1০010870107) 

৯। গা্ৃস্থ্য স্বাস্থ্যনীতি (10007108107 37101001601) 

১০। গৃহ নিল্মাণোপকরণ (130110179 [19101819) 

১১। গৃহ নিম্মাণ প্রণালী (1)00৮11৯ 01 (10709000116)1) 

১২। স্থাপত্য বিদ্যা ($:০.176006070) 

১৩। স্থিতি বিজ্ঞান (১10০৯) 

১3। গতি বিজ্ঞান (1) 10810108) 

১৫। পরিমিতি (91003076107) 

১৬। ত্রিকোণমিতি (11100070605) 

১৭। ভূতত্ব (0990198)) 

১৮। প্রাথমিক পদার্থ বিজ্ঞান (00101791018 1১] ৪10৯) 

(গ) পরিষৎ এক বৎসর অন্ততঃ কর্মিসমিতি ও ১টা দ্রবামন্দির স্থাপনের চেষ্টা করিবেন । 



৮। পরিষদ সভ্য । 

পরিষদের সভ্যগণের নিম্নলিখিত কয়েকটা শ্রেণী থাকিবে । 

১। পৃষ্ট-০পাধক £-_(১) যিনি পরিষদে এককালীন ১০০০২ বা তদূর্ধ টাকা অথবা এ মুল্যের 
কোন সম্পত্তি দান করিবেন তিনি পরিষদের পৃষ্ঠপোষক হইবেন। 

(ক) পরিষদের প্রধান সভ্যের সকল অধিকার ইহারা ভোগ করিতে পারিবেন |. 
(খ) পরিষদের জ্ঞানাগার ও কর্নাগার বিভাগে ইহারা তিন বতসরের জন্য এ অনুমোদিত 

ছাত্রকে শিক্ষা প্রাপ্তির জন্য প্রেরণ করিতে পারিবেন । 

(গ) পরিষদ ইচ্ছা করিলে যে কোন পৃষ্ঠপোষককে উপাধি দ্বাব সম্মানিত করিতে পারিবেন। 
২। পরামর্শদাত। £-(১) প্রতি বংমর টক্ত বৎসরের নিমিত্ত কোন বিশিষ্ট গুণসম্পন্ন এবং 

পরিষদের হিতৈষী ব্যক্তিকে পরিষৎ পরামর্শদাতারূপে স্থির করিবেন। পরামর্শদাতাগণ পরবর্তী বংসর- 

সমূহেও পুননির্বাচিত হইতে পারিবেন । 
(ক) পরিষদের প্রধান সভোর সকত অধিকার ইহারা ভোগ কাঁরবেন। 
(খ) পরিষৎ ইচ্ছা করিলে ইহাদিগকে উপাধি দ্বারা ভূষিত করিতে পারিবেন। 

৩। বিশিইউ সভ্য £ শিক্ষাকার্য্ে বাঁ শিক্ষাকল্পে কিংবা বিশিষ্ট কর্মে ধাহারা জীবন উৎসর্গ 

করিয়াছেন এমন বিশেষ ব্যক্তিকে পরিষৎ মনোনয়ন ঘার! বিশিষ্ট সভ্য করিতে পারিবেন। 
(ক) পবিষদের প্রধান সভ্যের সকল অধিকার ইহার! ভোগ করিবেন। 

পু (খ) পরিষৎ ইচ্ছা করিলে ইহাদিগকে উপাধি দ্বারা সম্মানিত করিতে পারিবেন। 
৪। প্রধান সভ্য £ পরিষদের প্রধান সভ্যগণেৰ যে কোন একজনের প্রস্তাবানুযায়ী ও অনুষ্ঠাতা- 

গণের কোন একজনের অনুমোদনানূসারে পরিষদের উদ্দেশ্যের সহিত সহানুভূতিসম্পন্ন ব্যক্তি পরিষদের 
প্রধান সভ্য নিব্বাচিত হইবেন । 

(ক) পরিষদের প্রধান সভ্যগণ প্রথম বংসর ৫০. টাকা ও পর বংসর হইতে বাধিক ২০২. 

টাকা হিসাবে ঠাদা দিবেন। 

(খ) কোন প্রধান সভ্য এককালীন ৩৫০ টাকা অথবা ত্দর্ধ টাকা প্রদান করিলে তিনি 
পরিষদের জীবনব্যাপী সভ্য হইবেন । 

(গ) পরিষদের জ্ঞানাগার বিভাগে ধাহাদের গ্রন্থাদি এবং মুখপত্র বিভাগে প্রবন্ধাদি গৃহীত 
হইবে পরিষৎ ইচ্ছা করিলে তাহাদের যে কাহাকেও প্রধান সভ্য নির্বাচন করিতে 
পারিবেন। ইহাদের কোন টাদা দিতে হইবে না। 
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(ঘ) কর্াগারে ষে কোন বিভাগে যিনি নূতন কোন বিষয় আবিষ্কার করিতে পারিবেন তিনি 
কোন চাদ! না দিয়াও সভ্য মনোনীত হইতে পারিবেন। 

মন্তব্য ৪__-পরিষৎ ইচ্ছা! করিলে যে কোন প্রধান সভ্যকে উপাধি দ্বারা ভূষিত করিতে পারিবেন। 
৫। সাধারণ সভ্ড্য 8__পরিষদের যে কোন একজন সভ্যের প্রস্তাবে ও দ্বিতীয়ের অনুমোদনে যে 

কোন ব্যক্তি পরিষদের সাধারণ সভ্য হইতে পারিবেন । 
(ক) সাধারণ সভ্য প্রথম বৎসর ২০২ টাক। ও পর বৎসর হইতে বার্ষিক ১০২ টাকা চাদ। দিবেন । 

৬। সহায়ক সভ্ভ্য ৪-_এই পরিষদের যে কোন একজন সভ্যের প্রস্তাবে ও অপর একজনের 

অনুমোদনক্রমে পরিষদের উদ্দেশ্টের সহিত সহানুভূতি সম্পন্ন যে কোন ব্যক্তি বাৎসরিক ছুই টাকা চাদা 
প্রদান করিয়! পরিষদের সহায়ক সভ্য হইতে পারিবেন। 

(ক) সহায়ক সভ্য মধ্যে ধাহারা ব্বহস্তে ভূমি কর্ষণাদির দ্বারা জীবিক। অর্জন কবেন তাহাদিগকে 
' মাত্র অগ্ধ ঠাদা ( অর্থাৎ বাৎসরিক ১২ টাক ) দিতে হইবে। 

৭। স্ছীত্র সভ্য :__পদিষদের সহিত সহানুভূতিসম্পন্ন ও বার বৎসরের উদ্ধ বয়স্ক কলেজ ও স্কুলের 

যে কোন ছাত্র এই পরিষদের একজন সভ্যের প্রস্তাবনায় ও অনুমোদন অনুসাবে ছাত্র সভ্য চইতে 
পারিবেন । 

(ক) ছাত্র সভ্য বাধিক অগ্রিম ৫২ বা মাসিক ॥০ হিসাবে াদা দিবেন। 

৮। নারী সভ্ভ্য ;-_এই পবিষদের উদ্দেশ্টে সহানুভৃতিপ্রাণা মহিলাবৃন্দ স্বেচ্ছানুসারে এই, 
পরিষদের যে কোন শ্রেণীর পরিষৎ মহিলা সভ্য হইতে পারিবেন । 

(ক) যে কোন কলেজ ও স্কুলের বার বৎসবেৰ উদ্ধ বয়স্কের যে কোন ছাত্রী যিনি এই পরিষদের 
সভা হইতে ইচ্ছ। করিবেন তিনি পরিষদের ছাত্রী সভ্য হইতে পারিবেন। 

ি 








